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zanėje ir darbuojuos čion Lie drabužių, neskaitant dar daug viengenčių įskųstos kompani lamdyti vokiečių pozicijas, j
L. D. S. SEIMAS.
jai
ir
prašalintos.
Skundikės
tuvių Komitete. Kol dar ko smulkmenų.
Pagal Centro Valdybos nu
kad nutraukti vokiečių atydą
mitetas nebuvo įsteigtas, aš
13. ) Kun. J. J. Jakaitis iš yra žinomos ir galima būt iš nuo Verduno.
tarimų Lietuvių Darbininkų
kaipo pirmoji busimoji apmo Worcester, Mass. prisiuntė 26 vardyti, prie gėdos stulpo pa
Sąjungos Seimas atsibus So.
Rusai griebiasi sau pri Bostone liepos liepos 3 ir 4
kama darbininkė rūpinaus pa- dėžes su 1100 su viršum štukų statyti, bet šiuo kartu paty
prasto būdo — atakuoti dur dienomis.
bėgėliais-lietuviais.
Pereitą visokių drabužių ir avalinių. lėsim.
rudenį (Patsai plūdimas pabė 14. ) Mūsų Šv. Panelės Ap
Cambridge’io streikas lyg tuvais. Ties ežeru Naroče ru-'
Subruskite, Sąjungiečiai,
reiškimo parapijoje mūsų Tau geresnis buvo. Visi lygiai iš sai durtuvais išblaškė vokie kad iki to laiko mūsų organi
gėlių
tęsėsi
rugsėjo
spalio
ir
So. Bostono Tautos Fondo merikonų akyse. Taip-pat
merginos ir vyrai. Lai čius ir paėmė nelaisvėn 17 o- zacijoje būtų 1.000 narių.
skyriaus rūpesniu 23 kovo į- trumpai kalbėjo D-ras Jakima lapkričio menes.), kuomet pra tos Fondo skyrius surinko ir ėjo,
sidėjo plūdimas pabėgėlių, ieš pasiuntė 1,012 štukų labai ge- kėsi savaitę gerai. Bet pas ficierių ir 1.600 kareivių ir 12
vyko amerikonų ir lietuvių vičius.
kojau, rinkau juos (pab.) po j rų vyriškų ir moteriškų drabu kui veik visi panorėjo grįžti ir kulkosvaidžių.
SUAREŠTAVO
konferencija Bellevue viešbu
Konferencijoj buvo repor barakus, registravau, dižura- žių ir avalinių. —
sugrįžo
ant
senų
išlygų.
Pereitą
rudenį
vokiečiai
ta

SOCIALISTUS.
tyje. Atsilankė į konferenci teriai 5 didžiųjų Bostono an
Iš šitų streikų galime išsi me fronte turėjo 8 korpusus
vau
ir
sutikinėjau
ant
stoties,
15.
)
Kun.
K.
Urbonavičius
Stokholm.
—
Švedijos val
ją apie 30 žymių intekmingų gliškų laikraščių, kurie tą kon
samdžiau
butus,
davinėjau
iš
Montello,
Mass.
prisiuntė
vesti
geras
pamokas.
Galime
pėstininkų
ir
keletą
divizijų
džia
suareštavo
tris
socialistų
amerikonų ir apie kita tiek lie ferenciją ant rytojaus apra
pašalpą
(pinigais,
rūbais,
ap7
skrynias
su
1823
štukų
viso

pasimokyti,
kaip
vesti
strei

raitelių.
Dabar
tos
jėgos
žy
laikraščių redaktorius — Hoetuvių.
šė.
sevimu ir tt.) Darbo buvo ligi kių drabužių.
ką, kad iis atnešti] pageidau miai padidintos.
glung, Oljelung ir Hedon.
Konferencijos tikslas buvo
kaklo,
užmokesnis,
žinoma
16.)
Kun.
Kuras
iš
Scranjamus
vaisius.
!
Jie
kaltinami judošystėje. Nes
Bostono gyventojų simpati
— supažindinti amerikonus su
menkas
(25
rub.
mėn.,
prie
da

ton,
Pa.
2
skryni
visokių
dra

BOSTON,
MASS.
—
Antojiems vedamame mitinge buvo
Pirmiausiai tai reikia to, I
Lietuva ir jos dabartiniais var ja buvo ingyta. Jie daug daži- bartinių brangenybių!) bet panų (be sąrašo).
nio Cabral meškeriojo jurėj priimtos rezoliucijos, užgikad
visi
dirbtuvės
darbininkai
žinojo
apie
Lietuvą,
o
atsira

gais. Norima priruošti opiniją
pragyventi šiaip-taip galima,
17.) Kun. S. Struckus iš Plyreikalavimus. mažas žuvis nuo žuklavimo lai riančios generalį streiką ir vi
dėl busimosios Bostone (15 do keletas iš jų, kurie lietuvių ir aš užganėdinta tuom jog ga mouth’o, Pa. 25 baksus su 844 sutartų apie
vo Progress. Vąšiukas buvo
bal.) lietuvių Tag Day. Kon reikalus ir labai į širdį paėmė. liu padėti bent kiek savo tau štukų visokių drapanų ir ava Kad visi aiškiai žinotų, ko rei tik colio ilgumo. Jis tvirtai suotiną revoliuciją, jei Švedi
ja stotų karėn. Vienas sua
kalauja iš kompanijos ir kad
ferencija galima sakyti nusise Ypač čia pažymėtinas prielan tiečiams ir tėvynei, Pabėgė- linių.
užsikabino už uodegės didžios reštuotu otųjų Holdglung yra
visi
sutiktų
reikalavimus
remkumas
ir
pasidarbavimas
žy

kė visiškai gerai. Kalbėjo aliai labai mane gerbia, KazaTaipgi iš “Darbininko” re
žuvies. kŽuvis buvo ištraukta parlamento atstovas.
merikonai: J. E. kardinolo maus Bostono advokato G. nėję liet.-pabeg. viso apie 400 dakcijos gauta čekis p. V. i ti. Tai paskui per tam tikrus ant denio. Svėrė 200 svarų.
-------------O’Connel reprezentantas Mon- Shields, pirmininko lietuvių- i žm. (Be kareivių. Kareivių Ringailos iš Rednor, Pa. ant komitetus, vesti derybas su Parsidavė po 25c. ant svaro.
BERLINAS. — Vokietijos
signor’as Splaine, advokatas -amerikonų mišraus komiteto. čion yra apie 200 žm.) vaikų $10.00 drapanų nupirkimui ir kompanija, reikia paduoti
------------Į
valdžia
užginčijo gandą apie
kompanijai
reikalavimus,
nes
Shields, p. Mansfield’as ir dar Jisai pirmininkavo ir konfe į prieglauda j vaikai ir viduri- pasiuntimui į Lietuvą.
NEW
YORK.
—
Leo
Pattai
būk
vokiečiai sukurstė
gali
būti,
kad
ramiu
keliu
su

du (pavardžių neatsimenu). rencijoj. P. Shields — tai tik nių mos k’.ų mokiniams benterson,
sekretorius
bedarbės
meksikonus
prieš Suvienytas
Su godone
tiks bent dalį reikalavimų iš
Be to buvo p. Tupper’io pas ras lietuvių prietelis. Drąsiai i drebutis 10 mokinių. 28-tą sau
Kun. N. J. Petkus.
pildyti, o jei ko nežada išpil tyrinėjimo komisijos, apsirė- Valstijas ir įgundė Vilią užkaita apie Lietuvą. Jisai va galime sakyti, jog Bostone ne sio suruošėm suvienytą latviųBrooklvno
Tautos
Fondo
sky

dyti, tai gal dėl tokių dalykų dęs kaip milijonierius, atėjo, pulti Suv. Valstijų parubežinį
žinėjo i Lietuvą 1912 metais, daug yra ir lietuvių, kuriems -lietuvių koncertą, kuriuomi
nei streikuoti neužsimokėtų. ir atsistojo į eilę su nuskurė- miestą.
prisirinko daug žinių, pasi taip mūsų reikalai rūpėtų, kaip i Kazan. publika paliko labai riaus atstovas.
Tat pirmiausiai reikia už liais, kur išdavinėjama mais
dirbo suviršum 100 paveikslų, jie rūpi p. Shields.
■
užganėdinta.
Lietuvių
cho

WASHINGTON, D. C. —
vesti
ramias derybas. Jei tas. Nuskurėliai ir bomai pasiIš lietuvių prie tos konfe
NEPAVYKUSIEJI STREI
dėl magiškos lempos kurie da
ras
(tautiškuose
rūbuose)
pa

biaurėjo
pasipuošusiu
vyru
ir
Atstovų
rūme perleista bilius,
tas negelbsti, tai galima pra
bar ir buvo parodyti su tinka rencįjos sudarymo daugiausiai dainavo kelias liaudies daineKAI.
“
iškikino
”
iš
eilės.
kuriuo pakeliama regulerė tai
dėti grasyti streiku ir paskir
mai pritaikinta paskaita. Pa pasidarbavo vietinio Tautos : les, kurios ypač padarė, (kiek
kos armija Suv. Valstijose iki
ti
dieną
ir
valandą
streiko.
Nesenai
pasibaigė
nepasise

Fondo skyriaus veiklusis pir
skaita padarė didelį įspūdį.
patyriau)
gerą
įspūdį
rusams.
Nesulaukiant
iš
kompanijos
BUCHARESTAS. — Vo 140.000 kareivių, vietoj 100.Iš lietuvių turėjo paskaitas mininkas p. Mykolas Venys ir — Dėdele, daug ką turėčiau kusieji streikai Brightone ir
nusileidimo, pamesti darbą pa kietijos garlaivis Esperanza 000.
kun. Urbanavičius ir kun. Ja žinoma Bostono visuomenės Jums paplepėti, bet... “nelai Cambridge, Mass.
Brightone streikavo Hood skirtoje dienoje ir valandoje. gabenęs maistą į Konstantino
kaitis. Abudu savo uždavi veikėja panelė Ona Migauskai- kąs ir ne vieta.” Kaip su
BOSTON, MASS. — Iš
Išanksto gerai neapsvars polį, Rumunijos pakrantyje
Rubber Co. darbininkai, o
nius atliko puikiai; jie tinka tė.
grįšim
visi
(ir
jūs)
į
Lietuvą
plaukė
Anglijos garlaivis Luj Cambridge Ameriean Rubber tytas, nesutartas streikas turi ties Kaliakra buvo rusų kari
Ten Buvęs.
mai atstovavo lietuvių tautą aduosiu paskaityti savo dieninį, * Co. darbininkai*- Abiejose vesti prie blogi] pasekmių.
Išsivežė 1.500 arklių
nio laivo su torpeduotas. Juri eerne.
jeigu pasiseks jis man žmoniš vietose streikininkai sugrįžo
Rep.
ninkai pateko nelaisvėn. Espe raitarijai.
— gaila būtų!
kai užbaigti. Daug ko parva darban nieko nelaimėję.
SVARBOS ŽINIOS IŠ
ranza turėjo iškėlęs Ispanijos
Apie
tėvučius
savo
ir
vie

žiavę
jau
nerasim
tarp
gyvųjų
NEW BRUNSWICK, N. J.
Tautos Fondui aukojo A. ir Rumunijos vėliavas.
EUROPOS.
Brightone tai labai netvarną brolį ikšiol neturiu jokių daug, oi daug permainų skau kiai streikas atsibuvo. Pra Valeika iš Danbury, Conn.
— Gatvių šlavėjas Wm. B.
Laiškas iš Šveicarijos.
žinių. Kitus, nors žinau kur džių, nemalonių apverktinų sidėjo kovo 6 d. iš ryto. Toj $15.00.
DENNYS. — Šis miestelis French per bylą buvo laimėjęs
Štai ką rašo kun. A Stepo ! jie yra, bet nežinau, kaip i rasim.
išbuvo sausas per 50 metų. $100.000. Bet neilgai tesi
dirbtuvėj dirba vyri] ir mergi
navičius savo draugui į lVater- jiems einasi. Brošiūra apie
RUSAI VEIKIA VIS
Dabar nubalsuota sušlapyti ji. džiaugė pinigais — tik dvi sanų. Tarp vyrų nedaug lietu
burv. “Nuo to laiko, kaip Lietuvą jau parašyta, IsteiSMARKIAU.
Nubalsuota balsais 59 prieš 46. vaiti, nes mirė. Pinigai kliū
vių dirba, daugiausia armė
BROOKLYN, N. Y.
sugryžau po vakacijų Frybur- gta generalis komitetas Lietu
%
Pernai
už šlapumą buvo balsų va jo broliui, kurs darbavosi
nai,
airiai,
lenkai, o iš
gan, vos vieną laišką gavau vos šelpimui (Frvburge). Siun
Londonas.
—
Rusų
visame
Drapanų atskaita.
dėl išlaiiinėjimo bylos.
4, prieš 39.
merginų tai daug yra lietuvių.
nuo Tavęs, Už jį dar kartą čiu įstatus ir atsišaukimą nuo
fronte
apsireiškė
veikimas.
Streikan išėjo tik vyrai.
Lig šiol surinktų ir prisių
tariu ačiū! Nuo paties kas laiško). Įstatais gerai save
NEW. YORK. — Jau tre
Merginos
nieko nei nežinojo Gen. Kuropatkin su puse mili CARAS ATSTATĖ TARYBIstų
drapanų
atskaita:
tai daugiau negaunu nors aš aprūpinome.
Tikimės gerų
čia savaitė, kaip eina streikas
jono kareivių laužia von HinNINKĄ.
1.) Iš Mahanov City, Pa. 1 apie streiką. Kai pamatė vy denburgo liniją. Rusai skel
rašiau gana daug. Teisybę pasekmių.
West
Shore Embroidery Co.
skrynia (be paaiškinimo kokie rus streikuojant, tai jos ėmė bia, jog bent šešiose vietose
Petrogradas. — Caras savo darbininkų. Streikuoja 1.500
sakant iš Amerikos retai kas
Paskutinėmis dienomis at
dyvytis, klausinėti viena ki
ukazu pavarė iš Valstybinės
gaunama; net laikraščiai a- vyko kun. J. Žilinskas, aplan rūbai ir kiek.)
tos kas čia darosi ir kas joms rusai ėmė pralaužti vokiečių Tarybos gen. Suhomlinovą, vyrų ir moterų. Prie dirbtu
teina vos į kelintus laikus.
2. ) Iš Donorą, Pa. 165 įvai ! reikia daryti.
vės sienos, dviejų lubų plyti
liniją. Ypač smarkūs mūšiai
kęs Lietuvos dalį. Lietuvos
buvusį karės ministerį.
nių
namų, buvo padėta bom
eina
40
mylių
į
pietus
nuo
Greičiausiai patėmijai Bran- sunaikinimas nesąs labai tra rios drapanos.
Kai vyrai pradėjo mesti
Suchomlinovas
kaltinamas,
3.
)
Iš
Spring
Valley,
III
1
ba,
kuri sprogus apgriovė bugusai, laikraščiuose apie LI- giškas ; jos likimas dar neaiš
darbą,’ tai bosai tuoj pasišau Dvinsko. Šiose vietose rusai j jog per jo nerangumą pritrūko
skrynia
su
119
įvairiomis
dra

TUANLVOS veikimą. Gaila, kus; visokių versijų; bet yra
kė policmonų, kurių tuoj pri stumia vokiečius linkui Vil- Rusijos armijai amunicijos. O davonę.
kad mūsų siųsti Amerikon raš viltis geresnės ateities. Apie panomis.
buvo gauja. Policmonai iš niaus-Dvinsko geležinkelio.
4.
)
Kun.
Valaitis
iš
Mt.
Car

Rygos fronte veikia ant tas vedė prie ištaškymo Rusi
LONDONAS. — Anglijoj
tai kasžin kur dingo ir Ameri Kalėdas atvyko iš Petrograd’o
vaikė darbininkus iš dirbtu
jos
armijų.
inei
prisiuntė
6
skrynias
su
įdėl karės našliu liko jau 45.ką pasiekė vos Anglijos laik Centr. Kom. atstovas p. Šalvės, kad jie negalėtų duoti ži fronto 70 mylių platumo.
000.
Bet prie ežero Drisvietės
raščių atspauzdinimai.
Tai kauckas. Iš ten žinios pusė vairiomis drapanomis (be są- nios merginoms.
BAISUS
GAISRAS.
rašo-kokios).
vokiečiai
atsigriebė
ir
atsiėmė
turbūt buvo toji pasekmė, kad tinos.”
Gi merginos, atėjus dvylik
BERLINAS. — Vokietijos
iš Amerikos kolkas negauna 10-11-16. Fryburgas-šveicarija. 5. ) Antanas Šlikas iš West- tai valandai ėmė tartis strei kelias netektas pozicijas.
Augusta, Ga. — 20 blokų
ville, III. prisiuntė 6 skry kuoti. Bet neatsirado vado
Vokiečiai tvirtina, jog ru šiame mieste išdegė. Sudegė valdžia užtraukė ketvirtą pas
me jokios pašalpos belais
—
Surinko apie 10 mili
nias su 1300 įvairių drabužių. vės. Tariasi, šnekasi tarp sai savo smarkavimu nei ma 700 namų. Be pastogės liko kolą.
viams.
O tas liūdna: tie
KLEB.
KUN. T. ŽILINSKUI 6. ) Iš Hartford, Conn. Tau
jardų
markių.
žiausio
truputėlio
nepelnė.
vargšai belaisviai šaukia, o
savęs nei nežino ko reikalauti.
3.000 žmonių. Gaisras siau
RAŠO JO GIMINAITĖ.
tos Fondo skyrius prisiuntė 1 O tuo tarpu visokie bosai tik
Vokiečiai skelbia, jog ru tė per devynias valandas. Tur
mes turėjome pertraukti vos
didelę skrynią (be aprašymo, laksto, tėmija ir ragina prie sai liovėsi smarkavę. Posta- tų ugnis prarijo už kokius sep NORFOLK, Va. — Ant kran
pradėtą siuntinėjimą, nes iš Brangiausias mano Dėdele!
Did. Britanijos lietuvių gavo
Jūsų laiškelį nors ir po il kokie).
darbo. Nužiūrėjo smarkesnių vų apylinkėse į rytus nuo Vil- tynis milijonus dolerių. Gai to bangos išmetė keletą knygų,
ant kurių besą pažymėta “H.
niaus-Dvinsko
geležinkelio. srą padidino baisus vėjas.
me vos apie tūkstantį frankų gos jo kelionės gavau — neiš 7. ) Kun. M. Šedvydis iš Phi- apie 40 ir pavarė iš darbo.
suvirš. Tai tik lašas jurose! pasakytai Jums dėkinga ir ladelphia, Pa. prisiuntė 9 di
Taip tai nesant sutarimo Petrograde, vienok, skelbia
Vietos gaisrininkai buvo be M. S. Cumberland.” Tokiuo
Prie mūsų raštų sutrukdy džiaugsminga, jagei ir tokiuo deles skrynias su 1680 įvairių merginos ir pasiliko prie dar ma, jog ten mūšiai tebeina ir jėgiai. Gaisrininkų supyškė vardu yra Anglijos karinis
kad ties ežeru Naroče nežiū jo iš Columbia, Charleston, laiva s. Dabar sakoma ar tik
mo Amerikon ar tik neprisi se sunkiuose laikuose lemta drabužių, avalinių, kepurių ir bo.
dėjo taipgi kas nors iš mus man išgirsti nuo Jūsų žodelis, t.t.
Tą pat dieną t y. kovo 6 d. rint į baisius vokiečių bombar Atlanta, Macon, Lavannah ir tas laivas nesutiko nelaimę Attautiečių; nors sunku ką nors sužinoti jog esate gyvas ir svei 8. ) Mrs. Ona Puodžiūnie buvo streikininkų susirinki davimus, rusai pasivarę pir Waynesboro. Dėl smarkaus tantike.
kaltinti tokiame niekšiškame kas. Ak, mielasai Dėdele, nė iš Old Forge, Pa. prisiun mas. Buvo kalbėta laikyties. myn.
vėjo gaisrininkai maža ką ga
PA RYŽIUS. — Francijoj
darbe.
kaip malonu, kaip gera gauti tė 2 baksu su įvairiomis drapa Bet iš merginų buvo tokių, ku
Anot vokiečių skelbimų ru lėjo padaryti.
ant
viso fronto prasidėjo smar
žinelę
nuo
brangiausio
pasau

nomis (be aprašymo).
rios galėjo vyrų darbus atlik sai ties Vidžiais keturis ant Milžiniški Augusta ChronieDarbo su belaisviais ir šiaip
kus
bombardavimas.
9.) Kun. G. Cuberkis iš ti. Tai ant rytojaus vyrai pa puolius darė ir vis be pasise- le 12 lubų namai tapo sunai
tiek atsirado, kad visą laiką lyje žmogaus ir dar tuomet,
_ kinti. Augusta Heraldo na
pašvenčiu (kaip ir kiti) vien kuomet skurstu dvasiškai at- Springfield, III. prisiuntė 4 matė, jog merginos statomos mo.
MEKSIKOS REIKALAI
,
skirta
nuo
savųjų,
giminių
ir
skrynias
su
475
įvairių
drabu

jų
darbus
atlikti.
Tai
jr
paTies
Postaviais
vokiečiai
mai ir-gi sudegė.
jam.
Disertacija ir apskri
PAINIOJASI.
| matė savo klaidą, kad nebu paėmę nelaisvėn 14 oficierių ir
Sudegė bovelnos sandėliai.
tai mokslo dalykai pasilieka pažįstamų tolimame Rusijos žių.
užkampyje, vienų-viena!...
10. ) Kun. J. F. Pikutis iš vo padaryta streikui gera dir 889 rusų kareivius.
Bovelnų sudegė vertės už du
EI Paso, Tesąs. — Vis dau
šalę visą šį semestrą.
Daug-daug Jums esu kalta Pittsburgo, Pa. prisiuntė 33 va. Tai jau tuoj vienas ki
Anot vokiečių pranešimų milijonu.
giau žinių ateina apie Vilios
Be to nemanyk, jog Frybur- už Jūsų atmintį, rūpesnį ir dėžes su 3633 įvairių rūbų a- tas vyras sugrįžo darban. Bet rusai daro atakas be jokio at
jėgų pasididinimą. Nors Carge po senovei gyvename: nūn gerą širdį dėl manęs.
valinių, kepurių ir 1.1.
kur kas didesnė dalis laikėsi sižvelgimo į nustolius.
PARIS, TEXAS. — Du mie ranza užginjija, bet atėjo daug
visos rekreacijos (popietinės
Ištikro Dėduk, nors ir ma 11. ) Kun. J. S. Martišiunas gerai. Po savaitės jau vis dau
Dabar dar nežinia ar rusai sto trečdaliu išdegė. Pusė patvirtinimų, kad gen. Hererir povakar.)
sunaudojamos, žą savo mokslą-žinojimą ne iš Indiana Harbor, Ind. pri giau grįžo darban. Ir galų pradeda pilną ofensyvą, ar miesto gyventojų liko be pas ra su 2.000 kareivių atsimetė
kaip ir ištisas laikas, Ilges- mainyčiau dabar nei ant kokių siuntė du dideliu maišu apie gale visi sugrįžo ant senų išly tik nori palengvyti talkinin togės, t y. apie 10.000 žmo nuo Carranzos ir prisidėjo prie
nius pavaikščiojimus darėme ten turtų, linksmybių ar sma 400 svarų sunkumo su įvairio gų-- kams laikyties Verduno fron- nių be prieglaudos ir maisto. Vilios. Išviso nuo Carranzos
vos keletą kartų, Darbas, gumų šio pasaulio, nemainy mis drapanomis apie 200 štukų
Dėl šio streiko nukentėjo į te.
Sudegė vandens įvados ir mie atsimetė su savo vadais apie
rūpestys ir kiti galai netik čiau daugiau paties mylimo iš viso.
_
dvi lietuvaitės. Jos susirin
Talkininkų kariniai kriti- stas neteko vandens. Didžiau- 5.000 kareivių.
Tai banditų
ką pažilino mane žymiai ,bet jo bernužėlio!
12. ) Kun. A. Janušas iš Fo- kime norėjo pirmininkauti ir :kai sako, jog dabar rusams siosios krautuvės ir įstaigos iš jėgos auga, o su jomis reikės
apskritai svekatą pakirto... Ir
— Dabar trupučiuką apie rest City, Pa. prisiuntė 12 i varyties prie pasekmingo strei- |nėra patogus oras pradėti o- degė. Nuostolių už du mili- Suv. Valstijų kareiviams susi
jeigu tas visa nueina niekais? save. Aš dar tebegyvenu Ka- skrynių su 630 štnkų įvairių ko vedimo. Tai buvo savo Ifensvvą. Rusai norį tik pa- ’ jonu.
remti.
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žodžiuose dievišką Tiesą... Pasakok toliau,
Nikodemai L.
Nikodemas. Dvasia kvėpuoja kame nori.
Mes girdime Dvasios balsą, bet nežinome iš kur
pastarasis paeina ir kame dingsta. Esame taip
su kiekvienu, kuris užgimęs iš Dvasios.
Juozapa. Bet kaip tai gali būti?
Nikodemas. Jisai kalbėjo su manim apie tą,
ką žino, ir davė tiesą apie tai, ką mato. Nepykdamas Jisai maloniai barė, kad netikintie
ji žmones nepriima Jo Tiesos. Jisai mums aiš
kino žemiškus daiktus — neintikėjome, o kaip
įtikėsime aiškinant apie dangiškus? Šviesa ran
dasi pasaulyj, bet žmonijai tamsybė malones
nė. Piktadariai vengia šviesos, pilni baimės,
kad šviesa neišreikštų jų blogumų, o teisingi
patįs prie šviesos skubinasi, ydant jų prakil
nūs darbai Dievuje sujungti būtų aiškūs.

SCENA vn.

Po karių varnai tunka.
• • •

(Įeina Seducejus ir keli farizejai; jie nepastebi
Gyriaus puodas, netaukuo
Juozupo su Nikodemu).
tas.
Seducejus. Čia galima apie Jėzų liuosai pa
Pikčiurnai nėra dalies.
kalbėti.
. .• • •
Nikodemas. Apie Jėzų! Juozupai, girdi?
Atsargiai su ugnia prie van
Juozupas. Girdžiu, girdžiu. Žinomi jie
dens.
mudviem. Nenorėčiau juos sutikti — nelaukiu
I
• • •
DRAMA KETURIUOSE AKTUOSE
Bartimejus. Tai jau aštuoni metai kaip aš,
iš jų nieko gero ? rengiasi kilti).
Su kuo žioplinėsi,
tokiuo
kartą kuliant įsikrėčiau į akis pelų. Man jas
bei penkiuose paveiksluose.
Nikodemas. Nurimk!
pats vėplinėsi.
ilgai skaudėjo; aš po truputį pradėjau vis ma
Liuosai vertė
1 farizejus. Aš nebuvau šventykloj. Kas ten
žiau ir mažiau matyti, ir ant galo —suvis apa
atsitiko? Papasakok...
Kokiam vežime važiuoji,
J. M. ŠIRVINTAS.
kau. Prisiėjo man pas gerus žmoneles išmal
Seducejus. štai kas atsitiko — klausykit. tokią ir giesmę giedok.
dos prašytų.
Vieną kartą, sėdint prie Jeri
VEIKIANTI ASMENYS:
Tas turįs savyje velnią, Galilėjos Pranašas,
• • •
chono vartų, išgirdau ošimą, tartum sukilu
valkata,
elgeta...
Pontijus Pilotas, Judėjos prokuratorius
Vilko pasninkas-girto mal
sių vilnių audrą, vis artyn; pasigirdo žmo
1 farizejus. Žinau, žinau. Toliau ką?
Proklė — jo pati
da.
nių balsai, kuriuose aiškiai išskyriau Jėzaus
Seducejus. Įsikraustė šventyklom.
♦ ♦ ♦
Juozapas iš Arimatejos
Nazariečio vardą.
Tuoj supratau, kad eina
2 farizejus. Kur ten sugriebęs virvę, susuko
Kvailas, kaip avinas.
( Sinedriono sąnariai. pro mane Tas teisusis Pranašas iš Galilėjos,
Juozapas. Kaip giliai man tie žodžiai įsmi virvę ir, pradėjęs šeimininkauti, išgujo pirk
• • •
Nikodemas
(
Kurį visi garsiai vadina Mesijum, Gydytoju go širdin. Tu atkartoji juos su pasigerėjimu,
lius
bei
pardavėjus.
Joana — Erodo šeimininko pati.
Kas savo tavorų peikia, tų
raišų, aklų bei kitokių ligonių. Ir aš sušu nešioji jau tris metus širdyj, pasirengęs įtikėti
•v
3 farizejus. Apvertė karvelių pardavėjų sta is
Legijono prefektas
turgaus varo.
kau per ašaras: “Jėzau, Dovydo Sūnau, pasi tyram mokslui, tu matai Jezuje stebuklų Dary
lus...
Centurijas
gailėk!” Minia man liepė tylėti, bet aš nenu toją, bet visgi nepripažįsti Jį už Mesiją.
♦ • ♦
Seducejus. Nepavelijo nešti per šventyklą
Seducejus
Aklas aklą vesti, nuogas
tilau. Jisai prisiartino prie manęs ir tarė: “Ko
Nikodemas. Dėlto ir kankinuosi; širdyj jau nei jokio daikto...
1 Farizejus (
nuogą dengti.
tu iš manęs geidi? — “Mokytojau, tariau,
4
farizejus.
Nors
ten
buvo
ir
viršiausis
ku

senai
Jį
pripažinau,
bet
sąprotavimas
ir
min2 Farizejus (
šviesą paregėti!” Ir tas malonus, dabar dar ma
NUOSTOLIŲ ATLYGI
( Farizejai
no ausyse skambąs, balsas tarė: “Eikie! tavo tįs neįsileidžia malonių svajonių. Ar-gi galiu nigas, Jisai prakalbėjo į minią pranašo Izajo
žodžiais:
“
Mano
namai
bus
visiems
žmonėms
aš, Izraeliaus mokytojas, atmetęs pranašus
3 Farizejus (
NIMAS.
tikėjimas tave išgydė.” Ir aš praregėjau.
maldos namai; jūs-gi padarėte juos žmogžu
bei
tiesas,
susitaikinti
su
sąžinės
abejojimais.
4 Farizejus (
Delei
karės
veikimo padary
1 moteriškė. Ir kaip jam netikėti?
džių lindyne.”
Mes
žinome
iš
pranašų
knygų,
kad
Jėzus
iš
Simonas Cirenietis — Juozupo sadauninkas
tus nuostolius bei rekvizici
Seducejus. Galite sau tikėti elgetai, valka
1 farizejus. Ne, tai jau perdaug! Laikas jas, nusperęsta atlyginti. AsNazareto,
dailydės
sūnus,
mūsų
Išganytojas,
Aleksandras, Proklės vergas (
tai! Mane nepertikrįs šis sapnas-klejotojas.
Jį nuraminti!
menįs, norintieji gauti atlygi
( Simono sūnus.
2. farizejus. Mūsų Mokytojas apgavikas, Izraeliaus viltis, Mozės pranašautas Mesijas,
2. farizejus. Koks žiaurumas!
turi
kilti
iš
Dovydo
ainių
ir
užgimti
Betlejuj.
Rubenas, sodietis
(
nimą, privalo parašyti prašy
niekšas, bet ne Dovydo Sūnus. (Suerzinta mi
2
farizejus.
Reiktų
kaip
nors
J|
prašalinti.
Juozupas.
Nedaug
aš
žinau
atmintinai
tei

mą atsitikimo vietoj. Prašy
Bartimejus, gyventojas iš Jerichono apylinkių nia puolasi ant seducejaus bei farizejų).
Seducejus. Dėlto aš ir išvedžiau jus iš mies mą turi užtvirtinti vietinės kasių
bei
pranašysčių,
ir
ne
man
jų
gilumas
bei
5 vyrai (
Bartimejus. Jisai išniekino Mokytoją!
išmintis. Aš ypatingai jas gerbiu ir tikiu tė to, kad geriau apsvarsčius kokiu būdu tai į- niumenės viršininkas,
( iš minios
arba
1 Moteriškė. Plėšia Pranašui šlovę.
vvkdinti. Čia mums niekas nekliudys. Kar policija. Policijai reikia smul
vų
padavimams.
Švento
Rašto
žodžiai
prime

2 moteri (
3 farizejus. Nutilkit! Kas jums davė teisę
na mums žvaigždutes dangaus erdvėse: tam tais, tiesa,v • mes seducejai su jumis ir susipiau- kiausiai išpasakoti atsitikimo
2 mergaiti, žolynų pardavėji
Jį vadinti Pranašu?
nam, bet šiame atvėjuj turime eiti išvien. Jė vietą, laiką, (mėnesio dieną)
Juozapo tarnas
4 farizejus. Jisai ne Dievo siųstas, bet Pat sioj naktyj jos paslaptingai apšviečia savo iš
blyškusia šviesa užmigusią žemę; mes su nuo zus ir jums ir mums pavojingas. Matote mes ir pasakyti kokio pulko, rotos
Garsintojo bei levito balsai
sai prisimetąs Pranašu.
vieni Jo neįveiksim, nes Jį seka visa liaudis. ir t.t. kariumenė jo turtą yra
Sirijos vergai bei vergės
1 iš minios. Kaip išdrįsti niekinti dievišką staba žiūrime į jasiąs, bet jų skrįdimas augšJo
nesugavus, visuomenė Jį gali apšaukti Ju sunaikinusi. Nukentėjusio pra
tybės erdvėse mums nesuprantamas ir jų švie
Kareiviai, minia.
Pasiuntinį ?
dėjos
Karalium ir tuomet rymiečiai, užėmę šymas bus siunčiamas apskri
sa mums keista bei svetima.
Kaip žvaigždy
1 farizejus. O kaip tu išdrįsti Jį dievišku
nai, skriodžianti pasaulio erdves, seka mūsų mūsij šalį, sunaikintų šventą Sioną ir Saliamo čio dvarininkij komitetam Ko
PIRMAS AKTAS.
Pasiuntiniu vadinti?
gyvenimą, taip tu seki teises ir pranašų mok no šventyklą.
miteto nusprendimą užtvirtins
(Po sceną vaikščioja žmones, paimu bei alyvų
2 iš minios. Samarietis.
1 farizejus. Geriau būtų išrinktai tautai, kad vyriausias karės apskričio pir
slą. Aš gi pasiduodu sielos jausmui ir širdies
šakelėmis nešini. Gilumoj scenos tęsiasi siaura
5 iš minios. Niekšas.
vienas Gililietis pražūtų, negu žlugti visiems. mininkas.
patraukimui.
Jeigu karės virši
gatvelė, išklota žolynais bei kilimais. Už scenos
2 farizejus. Šalin su Juo!
2 farizejus. Žinoma, reikia gelbėti nors tą ninkas lieps nukentėjusiam už
(Įeina Simonas Cirenietis ir Rubenas).
girdėti atsitolinantieji minios balsai. Scenoj gru-'k 1 iš minios. Užmušt juos akmenimis!
liuosybės šešėlį, kurį mums Rymas dovanojo. mokėti nuostolius —bus tuodimąsis. Tarpu bendrų balsų atskiriami pavieniai
Seducejus. (pribėgęs prie kareivių gyveni3 farizejus. Tegyvuoja Judėja per amžius! jaus užmokėta, nieko nelau
SCENA VI.
atsišaukimai).
]mų.) Eikit šian! (Minia griebiasi akmenų, ker4 farizejus. Tegyvuoja Izraeliaus giminė! kiant.
Simonas (Juozupui). Sveikas, mano gerašindama
Seducejui bei farizejams).
1 iš minios. Pašlovintas Dovydo Sūnus!
i
1 farizejus. Mirtis Nazariečiui!
2 iš minios. Hosanna!
1 farizejus. (Taip-gi prie kareivių). Pagel- sai viešpatie!
2 farizejus. Galas Tam Pranašui!
Petrapilys. Ponas K. KačaJuozupas. Iš kur eini, Simonai?
1 iš minios.. Hosanna! Izraeliaus Karalius, bon!
3farizejus. Težlunga Galilietis!
nauskas,
žinomas mūsų muzi
Simonas. Iš tavo vynuogynų. Berenkant
ateinąs vardan Viešpaties!
__ 4 farizejus. Mirtis!!!...
kas yra vienas iš nedaugelio
vynuoges staiga girdžiu mieste šauksmus (nes
SCENA n.
2 iš minios. Hosanna augštybėse!
Seducejus. Mes neišgalvosime nieko. Jo kandidatų užimti p. a. a. Sas
tamstos sodas šalę miesto sienų). Aš tuoj pa
1 iš minios. Pašlovintas mūsų Viešpatis!
nei dasilytėt dabar negalima. Žmones apie Jį nauskui šv. Kotrinos bažnyčio
(Iš namų išbėga Rymo kareiviai, su centurijum
siskubinau miestan ir išvydau prieš šventyklą
2 iš minios. Šlovė ir ramybė augštybėse! priešakyj).
tik ir sapnuoja. Jūs patįs matote kokiais šauk je, Petrapilyj, vargoninko ir
žmonių minias, sveikinant Mokytoją, Kuris
1 iš minios. Teesti pašlovinta, ateinanti var
smais liaudis pasitiko Gal ii ietį. Ji užmuštą choro vedėjo vietą.
Centurijus. Kas čia per riksmas?
17 sausio
jojo ant mano asilaitės.
dan Viešpaties Dovydo karaliaus, mūsų tėvo,
akymirksnyj kiekvieną, kuris pasipriešintą. š- m. ir buvo tos bažnyčios
Seducejus. Mes, garbusai kareivi, negali
Nikodemas. Kokiu būdu Mokytojas įgijo ta
viešpatystė!
Bet laukit progos — karštis atšals; tuomet be klebono pakviestas išbandy
me suvaldyti įtužusios minios. Ji nori apšauk
vo asilaitę?
3 iš minios. Kas tai per vienas?
žmonių...
ti karaliumi vieną valkatą iš Nazareto, o mes
mu vesti chorą per to sekma
4 iš minios, (paniekinančiai) Galilietis!
Rubenas.
**Taip,
viešpaties,
atsitiko
—
aš
1 farizejus (pusbalsiai). Suprantu! Išnety- dienio sumą; ką ir išpildė,
gerbiame tiktai vieną eezarą.
5 iš minios: (su tikėjimu) Pranašas!
vienas buvau namie.
Tėvas išėjo dirbtu... Iš čių...
1 farizejus. Ir jūsų ir mūsų viešpatį...
apreikšdamas sumaningo ir e1 iš minios: Tai Jėzus, Pranašas iš Naza
2 farizejus (pusbalsiai). Nuošalioj, neapgy nergingo choro vedėjo gabu
girdau žingsnius. Žiūriu įėjo mūsų kieman du
2 farizejus. Tegyvuoja Tiberijus!..
reto.
3 farizejus. Ilgiausius metus! Šlovė Ceza vyru ir rengiasi atrišti nuo alyvos asilaitę. — ventoj vietoj...
mus ir dailininko skonį. Pa
J. moteriškė: Žiūrėk, štai Jo asilaitės pė
3 farizejus (pusbalsiai). Naktyj....
“Ką darote?” sušukau; jie man ramiai atsa
rui!
tįs giesmininkai, kiti kelias
dos.
1 farizejus. Patamsėj...
kė: “Mokytojas reikalauja jūsų asilaitės.” Aš
Bartimejus. (į šalį). O, pataikautojai!
dešimtis metų giedantįs šv.
2 moteriškė: Aš patiesiau savo skarą; per
Seducejus. Staiga nučiupsim Jėzų...
pažiūrėjau — nuo Betartijos link Jeruzalės ėjo
1 iš minios (taip-gi). Niekšai!
Kotrinos bažnyčios chore ir vi
ją Jisai perjojo.
1 farizejus. Nuvesim pas viršiausį kunigą si prityrę jau giedotojai, labai
tėvas,
2 iš minios. Jie pasirengę žmones parduoti apaštalų draugijoje Mokytojas. Mes
1 moteriškė: Atiduok man skarą... duok! už savo kailį. (Minia nerimsta). *
brolis Aleksandras ir aš — labai guodojame Jė teisman.
reiškė savo džiaugsmą iš p. K.
2 moteriškė:, O, negaliu! Skarą užlaikysiu
2 farizejus. Liudininkus rasim...
Centurijus.
Nebaisus ir nekenksmingas zų, tai-gi ir nesipriešinau šiems vyrams. Mo
Kačanausko choro vedimo ir
Pranašo atminčiai.
3 farizejus. Kaltę parinksim...
Cezarui
Tas
Galilėjos
Mokytojas.
Čia kytojas, pakelėje ties Eleono kalnu, užsisėdo
troškimą, kad jo kandidatūra
Bartimejus: Negalima nei persigrūsti. Aš kasdien vaidai ir peštynės; (farizejams): Ar ant asilaitės ir patraukė miestan,
4 farizejus. Ir be jokių nuostolių nuteisim taptų priimta, ir jis liktų
Aš įsimaipavėlavau... Palauksiu čia... Kuomet sutems ne jūs patįs pradėjote vaidus, norėdami supy šiau į mokinių būrį ir kuomet, nusileidžiant mirtin.
nuolatiniu jų vedėju. Žinant
ir dangų išmargįs auksinės žvaigždutės. Jisai kinti Pranašą? Išsiskirstykit namuosna! (Se nuo kalno, pasirodė Jeruzalė, užtraukėme;
Juozupas (tyliai į Nikodemą). Niekšai! Gal p. Kačausko dideles muzikos
grįš pro čia Betanijon.
Įsimaišysiu tarpu Jo ducejus bei farizejai greitai išsiskirsto).
“Hosanna!” Mūsų giesmę išgirdo minia ir pa važudžiai! Ramiai klausyti — virš pajėgų!
dovanas ir jųjų augštą išlavi
mokinių ir dar karią pasižiūrėsiu į savo geNikodemas (tyliai): Nurimk! Kam čia nimą, ypač kaip atsižymėjusį
siskubino iš miesto pasitiktų Pranašo.
Mes
radėją, suteikusį man dienos šviesą.
(Praei
bėrėme Mokytojui po kojų žolynus ir tiesėme mums su jais susirišti!
SCENA m.
griežėją ant vargonų, dirigen
na mergaitės, žolynų pardavėjos, tuščiais rė
drapanas. Įžengus į Jeruzalę, žmonių minios
Seducejus. Ši minia, bėgusi paskui Jį, tar tą, kompozitorių ir dainininką
Centurijas (į žmones)., Nurimkit! (karei
čiais nešinos).
pragydo: “Hosanna, Izraeliaus Karaliau, ho tum paskui savo Karalių, intikės išdrįsusiems ir apskritai žinovą bažnyčios
viams)
: Visus, pas ką sugriebsite rankose ak1 mergaitė: Grįžtu namon su tuščiu rė
sanna!” Minioje atsirado ir žymesnių asme nuteisti jos Mesiją ir reikalaus mirties.
muzikos ir drąsiai sakome, jog
čiu bei tuščiu kešenium — minia išplėšė man nį, suimti ir apkaustyti. Skirstykitėsi! (Ka nų, kurie prisikišę prie Mokytojaus įkalbinė
1 farizejus. Taip, taip. Tiesa kalbi: žmo Kačanausko asmenyje lietuvio
reiviai nekuriuos sugriebia. Centurijas nueina
visus žolynus ir išbarstė Pranašui po kojų.
jo: “Mokytojau, sulaikyk mokinius!” Bet Mo nes netvirti ir apgaulingi, yt pavasario oras. vardas netik nebus pažemin
2 mergaitė: Sesute, nemanyk, kad kiauros paskui jų. Minia triukšmingai išsiskrsto).
2 farizejus. Ydant Jį sugriebus nuošalioj tas, bet joties dar kartą ap
kytojas atsakė: “Aš jums užtikrinu — jei mo
dienos uždarbis nuėjo veltui! Aš noriai išbėkiniai nutiltų, tai akmenys pakelėj šauktų!” vietoj, žmonėms nematant, reiktų sužinoti ka reikš mums tautos dailės tur
SCENA IV.
riau Jam po kojų visus savo žolynus.
Tikėk
Simonas. Kuomet Mokytojas lipo nuo asi me Jisai gyvena, kame praleidžia naktis...
tus.
man, tas radastas bei lelijas Viešpatis priims
1 iš minios. Savavaliai!
Seducejus. Apie tai jau spėjau sužinoti.
laitės, aš prilaikiau. Jisai,' mane pažinęs, ma
A Sab.
kaip širdingiausią mūsų auką. Pranašas my
2 iš minios. Palaidūnai!
loniai nusišypsojo ir, į akis pažvelgęs, ramiai Tarpu Jo mokinių radasi vienas mano pažįsta
li lelijas; ne veltui Jisai sako, kad nei pats
S iš minios. Tironai!
ištarė: “Simonai, tu jau suteikei man vieną, mas, vardu Judas Iskarijota. Sidabro žvan ŽEMUTINIS NAUGARDAS.
karalius Saliamonas didžiausioje savo garbėje
4 iš minios. Ar ilgai dar mums reikės kęsti pagelbą, netrukus laukiu iš tavęs kitos.” Šiuos gėjimas jam malonesnis, negu mokslas apie
Sausio 17 d. buvo surengta
nevilkėjo taip puikiais rūbais, kaip kiekviena Rymiečių vergijoj!
Šį malonų skambėjimą lietuvių pabėgėlių bendrabutyj
žodžius ištaręs, nužingsniavo marmuro laiptais turtų išsižadėjimą.
lelija
5 iš minios. Teišliuosuoja mus Mesijas!
šventyklom Tenai, Saliamono skyriuj, Moky pasiūliau Judai; mudu dar tikrai nesutarėva, šeimyniškas vakarėlis. Su
Seducejus. Apgavikas! Jūs Jam tikite, kad
1 moteriškė. Užviešpataus Jėzus ir išliuo- toją apniko vaikai. Jisai neišpasakytai myli bet tikiuosi jisai parems mūsų sumanymą.
lošta: “Žmonės” 3-jų veiksmų
-Jisai išliuosuos mus iš cezarų vergijos ir užims suos mus.
vaikus ir šie Mokytoją glamonėja. Jie, pama
2 farizejus. Greičiau užbaigti su Tuo be drama ir ‘Aš numiriau,” 1 vei
Arentame mieste Dovydo sostą?
2 moteriškė. Kada sulauksim!
tę Mokytoją pritariant miniai, sušuko: “Ho dieviu!
ksme komedija, režisuojant:
Bartimejus. Juk ir patsai Dovydas ne iš aug- (Scena tuštėja. Bartimejus išeina į kairę. Saulė lei sanna Dovydo Sūnui!” Viršiausis kunigas ne
3 farizejus. (Seducejui). Su tavim sutinku! p. I. Švambariui. Lošė vieti
čto luomo kilęs: vakar piemuo — rytoj kara
džiasi. Scena apšviesta rausva šviesa. Įeina
1, 2 ir 4 farizejai. Ir aš!... ir aš!... ir aš!.. nės kuopelės artistai-mėgėjai.
rimdamas patėmijo Mokytojui: “Ar tu negir
lius?
kalbėdamiesi Juozapas bei Nikodemas).
Nikodemas. (Juozupui) Eisiu prie savęs.
di jaunuolius giedant?”. Pranašas jam atsakė
Abu veikalu šį kartą pasise
1 farizejus. Niekše! Tu Dovydą karalių ly
mūsų Dovydo karaliaus žodžiais: “Iš jaunuo
Seducejus. Ačiū širdingai už vienodą są- kė gerai. Matyt, visi lošėjai
gini su Galilėjos valkata!
SCENA V.
lių lūpų ir kūdikių krūtinių skamba šlovė...” protavimą. Bet — niekam nei žodžio!
gerokai pasidarbavo.
Gaila
2 ii minios. Jisai apsėstus vienu žodžiu paAš nusiskubinau namolei, mąstydamas kokią
1 farizejus. Kas per judėjimas?
tik,
kad
scena
ir
salė
permaNikodemas. Išsipildė Zacharijaus pranašo
Buosuoja...
(Vergai neštuvuose iš miesto neša Proklę; kituose ža.
pagelbą neužilgo suteiksiu Mokytojui.
žodžiai: Linksminkitėsi Siono sūnus! Links
b iš minios. Jisai raupuotus gydo.
neštuvuose sėdi Joana. Nikodemas, slėpdamasis,
Rubenas. Jo žodžiai visuomet išsipildo.
• (“Rygos Garsas”)
1 iš minios. Mokytojas lavonus prikelia iš minkis ir džiaugkis Jeruzale! Prie tavęs žen
prasišalina).
Simonas. Laikas namon, Rubenai! Laba
gia tavo Išganytojas, tavo Karalius. Išganin
numirėlių.
naktis! Tesergsti jus Visagalis!
SCENA vm.
gas, teisus ir ramus žengia prie tavęs, sėdįs
Seducejus. Tai bobų paskalos. Vieni be
Juozupas. Ramybė tau, Simonai! (Simonas
2 farizejus. Čia atneša Piloto moterįant asilaitės ir paskui ją bėgančio asiliuko.
pročiai tegali mūsų laikuose tikėti į visokius
DIDŽIAUSIA
ir Rubenas išeina. Juozapas ir Nikodemas sė
3
farizejus. Kas su ja?
Bet abejojimai man spaudžia širdį. O, kad aš
stebuklusdasi po alyvos medžiu).
2
farizejus.
Joana;
josios
vyras
vadinasi
galėčiau Jį pripažinti!...
Jau eina ketvirti
1 moteriškė. Bet kaip netikėti, kad dabar
Nikodemas. Pavydėdamas ir gėrėdamos žiū Huza, Erodo šeimininkas. Joana su Jėzumi,
metai, drauge Juozupai, kuomet Jisai pirmu
visiems matant Jisai išgydė neregį...
riu į malonias šių žmonelių širdis, kurios plaka Jo Motina, mokiniais ir Magdalena atėjo iš
kartu atėjo į Jeruzalę ant švenčių.
Tyras
Knygų ir visokių reli
2 moteriškė. Naimo mieste Mokytojas pri
karšta Mokytojaus meile, matydami Jame Me Galilėjos Jeruzalėn... Ji nesidrovi nei romie
mokslas ir stebūklai, kuriuos tegali daryti tik
giškų daiktų.
kėlė iš numirusių jaunikaitį, vienos moteriš
siją. Jų gyvenimas ramus, mirtis jiems ne čių ir lanko jų namus.
tasai, su kuriuo yra Viešpatis. Jau tuomet
Kas
prisius 10c. krasos
kės vienturtį sūnų.
baisi ir aiškus gyvenimo tikslas.
Seducejus (nusilenkdamas). Sveika, gar
1 iš minios. Tūlam Galilėjos miestelyj Jisai man įsmigo galvon mintis, kad Jisai turi būti
ženkleliais,
gaus kataliogą.
Juozupas. Liaudis Jame pripažino Mesiją, bingoji moteriške!
Visagalio atsiųstas. Jau tuomet aš slapta nak
Turiu
daugybę
visokių
ikelė iš numirėlių vieno sinagogos viršininko
bet mūsų farizejai, seducejai, teisėjai ir kny
1 farizejus. Gyvenk ir linksminkis!
tyj pas Jį nuėjau ir pirmą kartą išgirdau Jo
maldaknygių lietuviškų ir
tyro dukterį.
gininkai vargu Jį pripažins. Nemalonus jiems
2 farizejus. Sveika, šlovingoji Prokle!
prakilnius žodžius — kad Dievo karalystės tas
lenkiškų.
2 š minios. Vakar aš mačiau kaip Betanijoj
Pranašo mok-•«*.. skelbiąs žmonijos meilę, var
3. farizejus. Teesie laiminga!
neregės, kuris neužgims iš augščiau — vandens'
p- dkėlė lavonas vardan Jo žodžio.
guolių paguodą ir amžinąją teisybę. Jų savyP. MIKALAUSKAS,
4 farizejus. Ramybė ir gausybė tau Prokle!
1 moteriškė. Kam mums apie girdėtus ir Dvasios.
meilė,
puikybė
ir
gobšumas
suteikia
mažą
vil

Proklė.
Širdingai
dėkoju.
Teesti
ir
jūs
Juozapas. Taip, nepaprasti šie žodžiai... ir'
248 W. Fourth Street,
dbaktus šnekėti?
Bartimejau, verčiau papatį.
Pačiame Sinedrione verda neapykanta ir sveiki!
X
, kaip jurininkas, pratęs jausmu per ūkanas išSouth Boston, Mass.
ims kaip Pranašas tau sugrąžino rekova ne su gyvybe, bet su mirtimi ir ilgainiui
(Seducejus ir farizejai nueina miestan).
, vysti žemės krantus, taip ir aš jaučiu šiuose
sr-..
i Jėzus turės žlugti...
(Tąsa)
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Gyvulių iš to ūkininko val
džia neėmė, turėjo 10 arklių,!
2 -. ....... .22.22^. 2_-j.^:_2"
karvių 50, jaučių 8, kiaulių
Nuo balandžio 1 d. “Draugas” išvidinės kasdien.
50, bet mėsos šeimininkam vi
Prenumerata metams $3.00, atskiras No. lc.
siškai neduoda.
MERGINOS, GASPADINŽS, amerikiečius ir kitataučius,
Niekas dabar negalės rūgoti, kad laikraščiai brangūs.
Išleisdami iš emigrantų na
BENDRABUČIAI.
Redaguos KUN. DR. MALIAUSKAS.
kodel-gi tas pats negali įvykti
Būdama toli šiame pasvietyj,
mo,
atiminėjo pinigus. Kas
pas
lietuvius?
Adresas:
Noriu kalbėti pradėti.
Jau bemaž keturios savai
nedavė, sakė žiūrės daktaras
Savo
pasakymą,
jog
ben

DRAUGAS PUB. CO.
Ką aš mylėjau baltame sviete,
tės praslinko, kaip patilpo
turit nusirėdyti o paskui iš
drabučiai
jokios
kritikos
neiš
1800 W. 46 St. :::
::: Chicago, HL
Geidžiu tolesniai mylėti.
Moterų Dirvoj mano raštelis—
kratė kišenes. Bet M. Paniuš
laiko
F.
V.
štai
kuo
parėmė:
“t*
“Burdingierkų Vargai.” Ke
kaitė vis-gi paslėpė savo pini '"■į*
1)
“
Tuose
ruimuose
būtų
Myliu
tą
šalį,
kurią
vadino
liais bruožais nurodžiusi jų
gus, kad vokiečiai nerado.
Lietuva brangia nuo seno.
gyvenimo aplinkybių sunkumą didžiausi betvarkė, nebūtų
Prabuvus ant ūkės 9 mėn.,
Ten mane mažą tėvai augino,
ir pavojų, kviečiau visas mo vienos rankos valdančios ir
policija
vėl nuvežė atgal į mie
Ten mūsų bočiai gyveno.
teris ir merginas atsiliepti; la susiklausymo.”
stą
ir
davė
darbo prie stoties.
biau pagvildenti burdingierkų 2) Jei (mano pabraukta)
Buvo
žadėta
mokėti 2 marki
Reikalingą pataisymui atnešk pas mus.
Myliu jos kalbą, kur žodžiai skamba,
padėjimą, ir pasitarti, kaip jį merginos būtų jaunos ir dailios
su viršum, bet tiktai tedavė 1
išsistatytų
ant
labai didelio pa
Taisome
armonikas, žiedus, lenciūgėlius, branzalietus ir
Kaip garsus varpas per dienas.
palengvinus.
markę. Čia ji prabuvo 3 mė
vojaus
iš
doriško
atžvilgio.
Tegul kas nori pyksta ir bamba,
Tečiaus iki šioliai nič nieko
nesius, kur šiaip taip sutau- akinius.
3)
Pasidarytų
tarp
jų
pačių,
Darbas pigus ir geras. Užlaikome visokių laikrodžių auksi
Aš
ja
kalbėsiu,
nors
viena.
nesigirdi nei iš merginų nei iš
pino pinigų ir nusipirko šiftiek
nesusipratimo,
varžyti

nių,
auksuotų
ir sidabrinių, taip-gi armonikas ir gramofonus par
moterų pusės.
kortę. Tie, kurie nenorėjo
I nių ir keršto,
kad
visos
išsis

duodame pigiausiai ir ant išmokesčio.
Myliu prabočių kapus garbingus,
Kodėl jos neatsiliepia, ar
dirbti, tai pasodino į cypę.
kirstytų
kaip
žydo
bitės.
”
Užsakymus pristatome į namus. Mūsų krautuvė atdara kas
Kur
amžiais
ilsis
jų
kūnai.
ištikro neapeitų joms tie vdaly

Vokiečiai gyrės, kad jiems dien nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro, išskyrus nedėldienius.
•
Jei
p.
F.
V.
būtų
patirinėMyliu
tuos
amžius
vardais
garsingus.
kai, — vien dievai jas težino.
visur sekas. Vyrai visi seni
P. KETVIRTIS JEWELRY CO.
Kuriuos gyveno galiūnai,
Tik faktas lieka, kad vie jęs apie bendrabučius tarp sve
ir
jauni iššaukti karėn. Mo
timtaučių,
arba
būtų
luktelėton moterų, klausiman atsilie
324 E St., (Kampas Broadway)
So. Boston, Mass.
terys beveik visur užima vyrų
Dirbo ir vargo dėl tautos labo,
pė vyras. Sakau atsiliepė, Į jęs, koliai lietuvių spaudoj pavietas. Laiškų į Lietuvą, sa
Pakol tik galvą padėjo.
bet tas nevisiškai teisingai, ka | sirodys platesnis aprašymas to
ko, kad negalima nusiųsti.
Tvirti, galingi lig juodo grabo
dangi ponas F. V. vieton pag klausimo — būtų geresnių paGalop galima pasakyti kiek
Karštai Lietuvą mylėjo.
vildenus mano užklausimą, ramščių ieškojęs savo kritikai,
reikėjo sutaupvt pinigų, kad
kaip pageriuns burdingierkų j • Bendrabučiai tveriasi iš da
I
ištrūkt iš tos nelaimės. Už šifGeidžiu pargrįžti aš prie tėvelių
padėjime), ir patarus tame — lies organicijiniais pamatais,
.
kortę 235 markė, už j^asportą
Ir savo kraštą regėti.
vieton to stengiasi perstatyti kaip tai išrinkimu pirminnkės,
j 23 m. už tikietą 19 markių.
Geidžiu atgulti ant tij kapelių,
gaspadinių pusę, (skyriui “Iš kuri sutvarko irisą naminio
Sėdo ant laivo Rotterdame.
Šalę tėvelių ilsėti.
po darbininko plunksnos”) ; gyvenimo bėgį, tvarką, ku
Roterdame
visų buvo nuimti
U. Gurkliute
ir kritikuoti paduotą mintį a- rios kiekviena mergina prisi
paveikslai.
Kelionėj nei jo
laiko; pirmininkė taipgi ap
pie merginų bendrabučius.
kių kliūčių nebuvo. Tik New
Čia tai ir norėčiau duoti ke moka namų išlaidas. Paskui IŠ VOKIETIJOS NELAIS ir prie darbo, bet mokėdavo Yorke neturėjo pinigu, kur
lius patėmijimus prie p. F. V. seka iždininkė, pas kurią visi VĖS Į LAISVĄ AMERIKĄ. tik kelius fenigius.
Guolis vėl buvo sulaikyta. Tada ant
raštelio. 1) Merginos eidamos pinigai esti sudėti palaikymui
laimės turėjo adresą savo se
Kovo 8 d. į Cambridge, Mass tai kaip gyvuliams. Gulėda nos draugės Valerijos. Kreipės
ant burdo moka tiek, kiek namų.
vo
taip
ankštai,
kad
negalė

O
su
valgio
gaminimu
ir
na

atvažiavo lietuvaitė Magdale
gaspadinė reikalauja už kam
prie jos ir juodvi su savo gera
mų
ruoša,
merginos
paeiliui
na Paniuškaitė. Nuo pat ka davo apsiversti. Vyrai ir. i sesute B. šeškaite atleido
barį, taip-gi niekad nėra pa
moteriškės viename kambary
NE VISI DAR ŽINO,
daryta sutartis, jog jei tu už savaitės laikui paima tuos rės pradžios išbuvo Vokietijos je. Pasiklot tai šiaudų pluoš. į 25 dol.
Taip ir pribuvo į
kad Metraštis yra vienas tų retų leidinių, kurį
dalykus
į
savo
rankas,
arba
nelaisvėj, nes bevažiuojant Į
kambarį man tiek ir tiek mokė
nusipirkęs niekas nesigaili.
viena
gali
apsiimti
tą
visą
daAmeriką prasidėjo karė ir ta tas, o užsiklot tai kuo turi ant:t Cambridge, Mass.Reporteris.
si, ir dar pagrįžus iš darbo
O
geras
Metraštis
buvo ir bus kiekvienam reikalini
savęs.
Labai
daug
reikėjo
žiurėti. Tas priguli nuo to, po sulaikyta Vokietijoj.
turėsi namų ruošą atlikti.
nukentėti, kad neprarast do
gu dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. M e tM. Paniuškaitė kilus iš Kau
Nesant tokios sutarties, bur- kaip visos nutaria.
PAJIEŠKAU savo brolių r a š e i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletą
rą, nes emigrantų užveizdos
Taigi
iš
kur
čia
gali
būti
no rėd., Šiaulių pav., Papilės
dingierka pilną teisę turi rei
visaip vargino kitas net ir mu Juozapo ir Antano Paniuškų. kartų.
kalauti, kad už jos mokamus betvarkė ir nesusiklausymas? parapijos, Kūdikių kaimo. šė, kad tik priversti atsiduo Aš Magdalena Paniuškytė, ką
Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka
pinigus būtų duota jai švarus Kiekviena norinti ineiti ir pri Važiavo svetima šifkortę, ku ti jiems. Buvo ir tokių, dau tik atvažiavau iš Lietuvos ir lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spau
gulėti
bendrabutin
žinos,
koki
ri buvo prisiųsta jos giminai
kambarys, kad lova būtų pa
giausiai iš lenkių,, kurios ko dingo adresas, taip kad ant lai da buvo užginta mūsų tėvynėje.
klota ir valgis pagamintas taip tvarka yra užvesta, ir turės tės, kuri negalėjo važiuot ir kį laiką gyveno su vienu, kai mės turėjau adresą šeškaičiuKalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių š v i e
pavedė M. Paniuškaitei. Pir
pat, kaip ir vyrui burdingie- ją pildyti.
tių
ir
atvažiavus
į
New
York
’
ą
fėjų, visokių žinių, pa ta rimų,
rodų
O ką nugąstaujama pavo mi žingsniai jos vargingos ke neteko pinigų tai ieškojo kito.
riui.
Už prasikaltimus, vagystes kreipiaus į jas, kurios man ir straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžiu
jaus
iš
doros
atžvilgio,
tai
be
lionės, tai besąžiniškas agen
O su skalbimu nei viena
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.
tai bausmė — pririšdavo prie prigelbėjo.
mergina nespurdės savo išsis reikalingai. Prie to nepra tas Tilžėje, — atlupo 18 rub. stulpo ir laiko, neduodavo
Labai
norėtau
surasti
savo
Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėjo
Bevažiuojant per Vokieti valgyt.
kalbti ir susiprosvti, bet nega leis pati benrdabučių tvarka,
Ir kitokiais būdais brolius, todėl jie patįs ar kas būti mažyčiai.
lima jų kaltinti, jei jos nesu ir gali) gale didesnis pavojus ją tapo apskelbta karė ir M. kankino.
kitas praneškite man kur jie
Kas kita šiais laikais. Kitokie laikai, kitokios gyvenimo
tinka su savo podrauge skalb yra merginoms, būnant ant Paniuškiutė riapo sulaikyta
gyvena.
Mano
adresas:.
sąlygas
ir kitoks gyvenimas. Turime visokių organizacijų, įstai
Praėjus
6
mėnesiams
Mag

burdo, negu kada galėtų būti mieste Magdeburg Vokietijoj.
ti ir visos šeimynos.
M.
PANIUŠKYTĖ,
gų, apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas verda, kunkuliuoja,
dalenos Paniuškaitės draugė
Tenai susipažino su kita lietu susilaukė nuo puseserės B. Še2) Merginoms užmetama būk bendrabučiuose gyvenant.
113 Harvard St.,
daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir nu
Trečio
F.
V.
punkto
negaliu
tai iš jų priežasties namai yra
vaite taip-gi emigrante Vale škaitės šifkortę ir pinigų prie
Cambridge, Mass.
šviečia geri laikraščiai.
užteršiami, pridulkinami ir t. suprasti, iš kur ir dėl ko galė rija Kondrošaite, kuriuodvi šifkortes.
Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas - rrO M. Paniuškaitė
“tiek nesusiprati buvo viena kitai draugėmis
t. Todėl tai gaspadinės tu ti) kilti
gauna laišką nuo giminių kad KIEKVIENAS APIE SAVE kalendorius arba metraštis.
mų; varžytinių ir keršto.”? per 6 mėnesius.
Laivakor negali nieko pagelbėti. Nu
rinčios daugiau darbo.
RŪPINASI.
Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir
Iš
viso,
matyti,
p.
F.
V.
klai

Čia tai jau pasakytas tik- |
tės abiejų buvo išpirktos ant stojo vilties išeiti iš tos nelai
prie
šiandieninio
gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet.
dingą nuomonę nusitveri prie White Star line. Daugumui
Vyžpiriių Pliurzius buvo įsi
ras absurdas.
Kat.
Spaudos
Dr-ja.
mės, o čia dar palieka ją jos
ir 1kas
__
Kas uždvokina namą pyp merginų bendrabučių. Bet šifkortes apmainė ir išleido, draugė. Išvažiuojant Valeri taisęs naują laikrodėlį, iTik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gvtiek
to,
—
bendrabučių
klausi

po
dviejų
savaičių
po
plynių,
kių, cigarų ir cigaretų dū
bet daugelio šifkortes visai jai Kondrošaitei, atėmė iš jos
-*
I
venimo
pritaikytas.
mais. Kas parsvyravęs gir mas dar nėra pakankamai ge prapuolė ir tapo visai sulaiky 80 markių už buvimą emigran laikrodėlis sugedo, ir pradė--Šiais
laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuometas užteršia visus pakampius? rai gvildenamas. Besigili ti. Tai-gi Magdalena Paniuš tų name. Išvažiuodama drau jo valandų nemušti. Senoji
:Jr , ninku, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų irPliurzienė tai patėmijo, ir
Kas dažniausia purvinom nant į tą dalyką beabejo rasi kaitė ir Valerija Kondrošaite
■ svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomaugė paliko adresą savo geriau sako:
me
daug
gerų
ir
blogi)
pusių,
kojom mauna per ruimus, pa
išbuvo mieste Magdeburg 6 sios prietelkos Bronislovos Šejame.
“Tėvai jau tavo naujasis ~
likdamas savo nešvarių čeve- kaip ir prie kiekvieno klausi mėnesius laukdamos pagelbos škaitės.
Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi
mo bei taip-pat, beabejo su iš Amerikos nuo savo giminių.
laikrodis nemuša. .. .
rykų pėdsakius?
d i d ž i ame Metraštyje.
ir
būdą
prašalinti
vi

rasime
Po atsiskyrimui neilgai te — Kągi aš jam galiu dary
Kas tai daro — vyras bur
Valerija Kondrošaite kreipės
Mes Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių.
sus
blogumus,
ir
tada
burdindingierius ar mergina?
prie puseserės Bronislovos Še- ko būti mieste, emigrantų na ti?
..
:
mokyklų.
Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame MetPolicija nusiuntė pas — Nešk taisyti pas laikrodiTiesa, vyrai mažiau namie gierkų klausimas pats vasaimi kaitės o Magdalena Paniuš me.
išsiriš.
Nenuorama.
Nuva- įHinką, nes šiaip namai is™io
testovi, ir kamgi?
kaitė kreipės prie tų savo gi vieną poną ant ūkės.
Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, nauRagino PliurzieNieks jų neriša, sugrįžę
minaičių,
kurie buvo parlei- { žiavo 4 lietuviai, viena mergi- lyg kurti,
dingų
dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie visas
MOTERŲ LAIKRAŠČIO
jau randa valgį pagamintą, pa
dę šifkortę; prie tikri) savo na ir kita moteris su vyru užsi- nė.
didžiąsias
gražius ir aiškius aprašymus atrasi g r *
REIKALLE.
Išgirdęs jų vaikelis atsilie- ž i a m e organizacijas
valgę ir dui sau. Gi mer
brolių Juozapo ir Antano ne i movę šliubinius žiedus ir sa
Metraštyje.
ginos vos spėjo užbaigti dar
Jau senai svajoju apie tai galėjo kreipties, nes buvo pa kės ženoti. Ūkininkas bagotas pė.
Katalikams
indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai
buvo taip mokėjo nuo 1 mar — Kamgi jį taisyti; būtų I Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gau
bą, parėjus namon, turi sau kaip čia atsišaukus į visuome metus adresą. •
pasigaminti valgį, ir vieton nę, į veikėjus, kad kuogyPer tuos 6 mėnesius gyve kės iki 3 dienoj. Valgis pra- daug geriau, kad tėtukas imtų siai žinių rasi puošniame Metraštyje.
Duoną pirko po nuro- iš jo pavyzdį, ir nemuštų maatilsio, vėl stoja prie darbo, viausiai pasirūpintų moterų nimas buvo labai blogas, val stas.
Baisi karė eina Europoje. Apskrita tos karės apibudinimą
Patys nę taip tankiai.
kur gaspadinė yra už bosą.
laikraščio įsteigimu. Dabar gis prastas. Rytą nebaltytos dvta valdžios kaina.
ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.
J- V. K...S.
Beje sulig vaikinų atsilan kada imta tas klausimas svar kavos ir mažas šmotelis duo i vokiečiai tegauna pirkti tik
Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nuo
3
svarus
duonos
į
savaitę.
Ant
kymo ten, kur yra burdin- styti, tai ir aš tariu savo žo nos o paskui tai skysta bulvių
dugnų tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ragierkos — na, o gi pas vyrus delį. Nors aš prastai mokėda sriuba. Tolyn vis ėjo pra ūkės prisiėjo išbūti 9 mene-1
Rugenų grėpstyti liksi (sa- si rimtame Metraštyje.
ar neateina jų pažįstamieji ? ma rašyti negalėsiu būti ben styn. Kai kada nuvarydavo 1 sius.
koma į nuotaką, kuriai jauniKatalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemiPagaliaus gaspadinė gali pasa dradarbe, uolia platintoja ir
— kiai negali patikti.)
j na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją.
Kiekvienas katalikas privalo
kyti merginoms nuo kokios va rėmėja, uolia platintoja ir
Kad
ir
pavėlavo,
bet
nepasuprasti
nepamatingumą
tų
užmėtinėjimų.
Ką atliko Bažnyčia,
s
landos nori, kad namas ištuš skaitytoja. Tai aš kaslink mo
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšviemelavo.
tėtų ir tada nebus to — “ir ra terų laikraščio palaikymo iš
tos, pažangos srityje rasi viską apimančiam*
mybės nėra per kiaurus vaka pildysiu savo pareigą.
Neverksi tekėdama, verk- Metraštyje.
rus.”
Man rodosi svarbiuoju ir
si kertėj tupėdama.
Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourdo
PIRKITE PANELĖS U. GURKLIUTĖS
3) Nesutinku su F. V. pasa sunkiuoju laikraščio reikalu ir
stebuklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popieNAUJAI IŠLEISTAS
kymu — “neturės mė rgėlės rūpesčiu bus suieškojimas jam
Jaunas su jaunu poterių ne- žiu, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiųjų
KOMEDIJĖLĖS.
nuostolio, jei pratysis prie rašėjų. Nes jei laikraštis bus
kalbės.
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
Mokėsite 10c., o gausite knygelę su auksiniais viršeliais, o vinamų ruošos” ir 1.1.
užpildytas naudingais pasi
-------------Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra m i 1 ž i n i JVienas dalykas, jei mergi skaitymais, gražiais pamoki duje rasite perlus ir deimantus.
Kad žodžiu neišmokysi, tai kame Metraštyje.
Komedijėlės talpina: “Čigonės Atsilankymą,” “Dvi
na pati nori pratinties ir padės nimais, tai kiekvienai bus
rikšte
nei tiek.
Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiek
gaspadinei, bet visai kitas ir malonu skaityti ir šimtus mo Kūmutes,” “Dvi Sesutes” ir “Girtuoklę su Blaivininku.”
-------------kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiatiVisi sceniški veikalėliai. Bile kurio pastatymas scenoj priskirtingas dalykas kur gaspa terų uždegs prie palaikymo,
Mano dukrelė mažadarbė,- kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjimas
juokis,
palinksmys, pamokys susirinkusią publiką.
dinė reikalauja, nežiūrint ar platinimo, rėmimo.
daugkalbė.
■ turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigėrių, kiek tautų Europoje, po
Visi yra neilgi vekalėliai, tinka lošti žale stambių veikalų ir
mergina nori ar ne. O kas
Man rodos svarbiausioji to
e
#
t
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.00(1 gyventojų, po
link merginų persikėlimo iš laikraščio dalis turėtų būti tai labai tinka “įvairumų,” “margumynų” programams.
Senai tai buvo, kada var- kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiausi
P-lės Gurklutės komedijėlės labai tinka vaidinti tose kolonijose,
v.
vietos į vietą, jei jai nepatin apie vaikų auklėjimą. Kokia
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių
kur
neįstengiama
statyti
scenon
stambesnių
veikalų.
na
xaziu
vaziav0ka tuomlaikine buveine — tas gi motina nenorėtų pasiskaity
ir
kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerašyk
• • •
Lietuvių kalboje nėra sceniškų veikalų pigesnės knygelės, kaip
nėra taip lengva, kaip F. V. ti apie tą dalyką. Kokia mo
vis
vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytam*
Kas kito, tai skanu.
mano, bet apie tas kliūtis jau tina nesirūpina išauklėjimu. “Komedijėlės.” 36 pusi, o tik 10c.
Metraštyje.
Išleista taip, kad gražu pažiūrėti, malonu skaityti. Viršeliai
minėjau pirmajam savo straip Kiekviena motina norėtų ma
Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
,
Pajieškau
savo
draugės
Zu

aukso spalvos.
snyje, tad čia ir neatkartosiu. tyti savo vaikus išauklėtais.
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonu*!*
zanos Pocevičiutės Kauno gub
Pigi todėl, kad tikimės greito išpardavimo.
o •
v i
” *’
Daeinam pagaliaus ir prie
Tai-gi ar atsiras tokių pra
ąYpač
moters
ir
merginos
skaitykite,
kas
išsilieja
iš
po
plunks
P*
v
j
’
nr
ar
ar" ikaitvmo.
bendrabučių — sumanymo ku kilnių moterų-motinų, kurios
Kaina 75c.
girdėjau,
kad
gyvena
šioje
ša
ris anot F. V. “jokios kritikos gražiai apie tai išdėtų. Rei nos jūsų talentingos sesytės.
Drūtuose apdaruose $1.20.
lyje. Ji pati ar kas kitas ma
Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu:
neišlaiko?’ Ir kodėl neišlai kia tikėties, jog atsiras. Bet
Išsirašykite
iš -“Darbininko” knygų krautuvės
lonėkite pranerti šiuo adresu:
“ DARBININKAS, ”
ko? Ar dėlto, kad šis suma čia nemažai galės prigelbėti
Adresas:
Ona Paulaučiukė,
•• •••
242 W. Broadway, ::: ••:::
nymas yr dar naujiena lietu Šv. Kazimiero vienuolyno se• • «::: So. Boston, Mass.
< ‘DARBININKAS.”
13 Jefferson Street,
viams?
i sers-mokytojos ir mūsų dvasiš
242 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS
(d)
Cambridge, Mass
B'ri kas jau yra įvykę, jas ki vadovai. J. Markevičienėj
į.--

Saugok Savo Laikrodi!

Tie, kurie turi

Metraštį,

sako, kad jame vi
sas pasaulis.

Auksas už Sidabrą.

t
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“DARBININKAS’'

---------- ----- —----- -

ietuvių Draugija nutarė tar ; mokslu.

Tikra

mūsų nelai- nors iš karto pyksta ant pro- džio No. 5 1. 53 po antgalviu tuvos “sūnus” iš parapijinės

■
ipmti pabėgęė- mė, jog dauguma tų kurie uo- hibicijonistų, bet paskiaus jų UŽGAUNANTIS PAVYZDIS salės tapo prašalinti už tai, kad
kitu daB’lTŲ
parūpinti
iiains maldaknygių. Jie dau.Lg liai agituoją prihibiciją nesi- akys atsidaro ir esti labai dė o tokių pavyzdžių šiandienų Tautos Dienoje surengė smuk

Sina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis

Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos, kaina:
Metams tris kartus savaitėje_________________ $3.00
Pusmečiui”
”
”__________________ $1.50
Atskiras numeris
3c.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

“DARBININKĄ
242 W. Broadway,

S,”

So. Boston, Mass.

‘DARBININKAS”
(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
. St Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rate s:
Yearly---------------------------------------------------------------- $3.00
6 months______ ________ ______________________ $1.50
Advertising rates on application
Address all communications jo

DARBIN
242 W. Broadway,

INKAS,
So. Boston, Mass

SVARSTYKIME SAVO DAR ineigų, bet tos ineigos nebus
BININKIŠKUS.. REIKALUS. visiškai tikros, jos bus tik lyg
ir priedu.
Čia pamatu turė
Paskelbiame visiems “Dar tų būti nuolatiniai mėnesiniai
bininko” skaitytojams ankietų narių mokesniai.
Taigi kaip
apie darbo sąlygas, kuriose nustatyti tuos mokesnius į
randasi lietuviai darbininkai. streikininkų fondų ir pašal
Ankieta susideda iš 20 klausi pos didumų? Lai šitų klausi
mų, apimančių visas svarbes mų apsvarsto L. D. S. kuopos
niąsias darbo sąlygas, k. a. ir mums savo nuomones pri
mokestį, darbo ilgumų, svei siunčia,
Su mokesnių nusta
katingumų, darbą moterų ir tymu, mums rodos, reikėtų
vaikų, santikius su darbda būti labai atsargiais, nes jau
viais, unijų padėjimų ir t.t. ir dabar ne visai mažas mėne
Tie
klausimai išspauzdinti sinis mokesnis iš narių imama.
dar ir ant atskirų lapų, kur Mes tik tiek dar pasakysime,
palikta vietos atsakymams į kad L. D. S. tai vienatinė lie
tuos klausimus. Tie lapai bus tuvių darbininkų tautiška or
išsiuntinėti visoms L. D. S. ganizacija,
prie kurios tų
kuopoms. Tai-gi lai mūsų kuo streikininkų fondų galima bū
pos šiame dalyke pasidarbuo tų suorganizuoti.
Aišku ir
ja:
lai suranda tinkamus tai, jog jeigu tas sumanymas
žmones, kurie savo mieste vi pasisektų įvykinti, tuomet L.
sų dirbtuvių sąlygas sužinotų D. S. pasidarytų lietuviams
ir ant lapų parašytų.
darbininkams dar brangesnė ir
Bet kviečiame į tų darbų ir narių skaičius dar žymiai pra
kitus “Darbininko” skaityto- dėtų augti.
"jušl Tai tie, kurie sutiks pa
sidarbuoti,
pareikalauja iš
KAM EIS SOCIJALISTŲ
mūsų ankietos lapų, o mes
FONDO PINIGAI.
tuojau atsiųsime.
Brooklyno Seime socijalis
Mūsų laikraščiai pilni pasistai
su laisvamaniais tautinin
kudimų ant išnaudojimų, ku
kais
įsteigė “Lietuvių Šelpimo
riuos kenčia darbininkai iš pu
ses darbdavių.
Bet neužten Fondų” (Paskutiniais laikais
ka skųsties, reikia ir rimtai to fondo iždininkas Šidlauskas
pagalvoti, kaip tuos išnaudo neteisėtai pridėjo prie to var
jimus prašalinus.
Vien skun do dar vienų žodį: tautos, ar
dos ir keiksmai ant kapitalis ba tautiškas — National, ir
tų gali sužadinti tik neapy net didelę iškabų ant savo apkantą, bet neapykanta — tai tiekos pakabino su tuo nauprastas ginklas.
Su juo gali juoju vardu).
Fondas buvo steigtas vien
tik naikinti, bet nieko nepas
tik
sušelpimui nukentėjusių
tatysi.
Reikia rimto darbo.
Į jį surinkta ligO kad dirbti, reikia visų-pir- nuo karės,
Tečiau
ma sužinoti, kaip mes stovi šiol apie $12.000.00.
iš
tų
pinigų,
rodos,
tik
1000
me, kokie yra blogumai. Vi
sa tai tnri būti išreikšta skait r. buvo išsiųsta. Kiti tebelai
linėmis, tos skaitlinės paskui koma. Atvažiavęs Bulota pa
turės būti suvestos į krūvą gyrė už tai, kad pinigų ne
ir tik po to paaiškės mums, siuntė. Patarė ir toliau ne
koks tikrai yra padėjimas lie siųsti, net kol pasibaigs karė.
tuvių darbininkų Amerikoje ir Kaip-gi bus pinigai sunaudoti
Vien
šelpimui?
kokie , keliai veda prie darbi po karės?
Bet tada kodėlgi nešelpti lai
ninkų padėjimo pagerinimo.
Štai jau 20 mėne
Rūstus veiksnys darbininkų ke karės?
sių,
kaip
mūsų
broliai baisiai
gyvenime — tai streikas. Strei
Juos šelpti buvo
kas — skaudus ginklas darbi vargsta.
ninko kovoje už geresnę ateitį, tiek ir tiek kelių ir būdų. Tad
bet dažnai jisai esti neišven ar nelaikoma tik pinigai ir ki
giamas.
Darbininkai
turi tokiems reikalams? Lengva
būti gerai prie streiko prisi buvo dasiprotėti, kad socija
košę ir jam ištikus, gauti pa- listai žodį “pašalpa” ims aiš
T8IDOS, kad streiką galėtų iš kinti platesnėje prasmėje. Štai
dabar, kaip praneša
“Atei
kentėti ir laimėti.
Gelbsti streikininkus pagal tis” 35 No. “Keleivis” jau
pasigalėjimo
unijos.
Bet štai kaip komentuojąs žodį
lietuviams darbininkams būtų “šelpimas.”
Mes visi prisilaikome tos
naudinga suorganizuoti dar
nuomonės, kad mūsų fon
sau pašalpą streiko laike —
das yra bepartyviškas, tesirū
prie LDS. Konstitucijoje yra
pinąs tik snšelpimu nukentė
pažymėta, jog L. D. S. steigs
jusių nuo karės ir atmetąs
streikininkų fondų. Bet kaip,
partijų
politiką. Tečiau ir šel
kokiais pamatais? Viena mū
pimas nukentėjusių nuo ka
sų kuopa (rodos Rockfordo)
rės gali apsireikšti įvairiuose
padavė Štai kokį sumanymą:
pavydaluose, padėkim, dva
1) Iš streikininkų fondo tu
sinis jų reikalų aprūpinimas,
rėtų gauti pašalpą tik E. D. S.
stengimąsis grąžinti Lietu
ai; 2) tą pašalpą jie tuvon, kuomet tai bus galima
itų gauti tik po 2 mėnesių
ir t.t
“iko.
Kaip jie dvasios reikalus
Ką apie tą sumanymą pasatais pinigais aprūpins?
žino
ys kitos kuopos?
t svarbiausia čia tai mo- ma, negi duos maldaknygių,
tikintiemsiems
Iš ko su- nepalengvins
jMaryn streikininkų fondas? savo tikybinių pareigų atliki
Visa socijalistų spauda
Aukos, pelnas iš vakarų, nors mo.
ir bus gaL žymi dalis to fondo I baisiausiai pasipiktino, kada

geriau aprūpins lietuvių dvašią
leidiniais
“Keleivio”,
‘Laisvės,” “Kovos,” visokiais Smitais ir Macochais, o
taip-pat instrukcijomis kaip
dirbti dinamitą (buvo ‘Keleivyje”) ir dvokiančius gazus
(buvo ‘Kovoje.”)
Argineaišku, kad tai bus tikresnis
dvasios maistas, negu maldaknygė.
Bet uidomiausia, tai
knygę.
(as “ir t.t..” — Reiškia, kad
beaiškinant to žodžio “šelpi
mas” beveik nebus rubežių.
Mes taip galime manyti patol, pakol visiškai nepaaiš
kės, kokiems būtent daly
kams skirs socijalistai savo su
rinktus pinigus?
Indomi dabar pozicija vidu
rinių, neva tautiečių.
Socijalistų šelpimo fondu ir Bulo
tos veikimu ir jie matyt neperdaug
tepasitiki.
Bostono
‘tautiečiai’ net siuntė A. Rim
kų į New Yorkų tarties su Bu
lota ar šisai nesutiktų dar
buoties ir tautiečių fondui (L.
Gelbėjimo Fondui).
Bulota
sutikti neva sutiko, tik pasta
tė griežtų sųlygų, kad per jo
prakalbas surinktieji pinigai
negali eiti Lietuvių Draugijai
Nukentėjusiems nuo karės šel
pti.
(Tai yra tai draugijai,
kuri dabar viena ir tegali iš
gelbėti tautos gyvybę). L.
Gelbėjimo fondas Iigšiol siuntė
pinigus per tų Draugijų. Jei
gu dabar tų Bulotos sąlygų
priims, tai galėsime galuti
nai pasakyti mūsų “tautie
čiamsM.
”:
sudiev.
Jie tada
atsisuktų aiškiai nuo visų Lie
tuvos ir Amerikos tautininkų,
o nueitų su saujale nutolusių
pirmeivių ir socijalistų. A.
Rimka, rodos, nebūtų prie
šingas tokiai kombinacijai. Ji
sai “Ateityje” varo agitaci
jų, kad lietuvių pabėgėlių ne
su reikalo šelpti, nes jie esu
aprūpinti, kad reikių šelpti
Lietuvoje esančius lietuvius;
o kadangi Lietuvon pašalpų
dabar siųsti negalima, tad ir
remiama tuo pat Bulotos po
zicija, kad dabar niekur ne
reikia siųsti pašalpos, kad rei
kia laukti karės pabaigos.
Be to A. Rimka su tikru
pijetizmu
perspauzdinėja iš
‘Keleivio”,
‘Naujienų,“ kų
jie rašo apie suliejimų L.
Šelpimo fondo ir L. Gelbėjimo
fondo.
Vedama prie bloko
socijalistų su mūsų
visais
pseudo — tautininkais.
Ar
pasiseks A. Rimkai ir p. Bulo
tai įvykinti savo troškimus —
pagyvensime-pamatysime.

BLAIVYBĖS REIKALE.
Straipsnis iš SACRED HE-ART REVTEW po angalviu
Prohibition Not Un-Catholic
— Prohibicija neyra nekatali
kiška.
March 18 1916.
Pastaraisiais keliais mėne
siais pasirodė katalikų laikraš
čiuose keletas straipsnių, pa
liečiančių prohibicijos judėji
mų.
Autoriai tų straipsnių
daro tokias insinuacijas, būk
prohibicija (uždraudimas svai
galų pardavimo) būtų nekata
likiškas sumanymas, tai yra,
nesulig Bažnyčios mokslo, o
užtai būk netiktų, kad Baž
nyčia jų užtvirtintų.
Jie visiškai prasilenkia su
tiesa nusvarstydami apie turi
nį ir tikslų prihibicijos, kaipo
ta prasmė yra taikoma suvar
žymui ir visiškam uždraudi
mui svaigalų vaizbos legaliu
valdžios nusprendimu.
Tai tiesa, kad veik kiek
vienas asmuo kitaip supranta
tų užvardinimų PROHIBICI
JA ir priskaito tam žodžiui im
plikacijas (įskverbtus daly
kus), kurie yra jam visai sve
timi. Būtent prohibicija nereiš
kia to, būk svaigalai būtų per
save arba savaimi piktu daiktu
(malum per se aut in se), ne
reiškia nei tai, kad būk svai
galų pardavimas arba gėrimas
būtų nuodėmingas, arba kiek
viename atvėjuje demoralizuo
jantis visus be jokio skirtumo
(demoralizuojąs — gadinantis
dorų) kiekvienoje progoje ir
visose aplinkybėse.
Po tuomi žvilgsniu prohibicija yra
pilnoje
su Bažnyčios

laiko vienybės su Bažnyčia kas
link šito dalyko; ir be abejo
iš jų turėjo išeiti ta.klaida, ku
ri padarė įspūdį daugumoj katalikų, būk šis judėjimas yra
po didžia nuožiūra.
Nevienodurnas nuomonių daugumo
prihibicijonistų su katalikais
neprivalo
privesti katalikų
prie pasipriešinimo visam sumanymui.

t

Kiekvienas protingas inte
ligentas lengvai patėmys šios
dienos sąlygas Suvienytų Val
stijų, o negalės užsimerkti
taip kad nepamatyti} to fakto,
kad smuklės, kaipo yra ve
damos po mūsų akimis, yra
plūstantis šaltinis baisiusių
piktybių — draugijinių, politiškųjų ir pramonijosj jos savinasi valdžią net žmogaus
kiekvienoje jo gyvenimo daly
je ir aplinkybėse, ir yra nai
kintojos visako kas randasi
žmoguje geriausio ir prakil
niausio. • Nebus perdėta pasa
kius, kad smuklė yra priešas
taikos, geros kloties, ir tautos ištvėrimo.
Ar-gi reikia
stebėtis tam,
ynu, kad
ąad amerikiečiai pareikalauja sunaikinimo
tų piktybių svaigalų prirengtų
jų, jei būtų galima kitokiu
būdu negu sunaikinimu svaigalų vaizbos pačios?
Kitos
viešpatijos jau tapo priverstos
sunaikinti taip vadinamų teisėtąją svaigalų vaizbų visiškai, kad išgelbėjus savo žmones iš po jų intekmės, o yra
labai augantis sųjausmas šios
viešpatijos ištremti
----- « .smukles
—ui..
laukan.

kingi.
Patarčiau įsitikrinimui skaitytojui
perskaityti
vieną pavyzdį,
kuris tilpo
“ŠVIESOJE” 1914 m. balan-

randasi šimtai ne vien Ameri lėje girtą balių su šokiais.
kos sausose Valstijose, bet ir
Kovo 19 d. buvo varduvės
pačioje Rusijoje net karės lai vyčių kuopos pirmininko p.
ke.
Juozo Mickeliuno.
Ant varduvių suėjo nemažai jaunimo,
daugiausiai vyčių,
Atvyko
ir klebonas kun. V. Slavynas
su atvažiavusiu iš Chicagos
vyčiu K. Pakštu,
Blaivių
žmonių ir iškilmės blaivios. 6
zas, S. Venslovas, J. Pladas reik žinoti, kad Sheboygane
yra ir daugiau Juozų, kurie
ir J. Kanišauskas.
Saldž. Jėzaus Širdies dr- per savo varduves pataikė
“apsišviesti”
ir
ja dovanojo $25 aukso laikro degtinėle
“
protingų
”
galvų
tvirtumą
iš

dėlį, šv. Juozapo pašalpinė drNekuriu būta silp
ja davė $25.00 , “Vyčių” 29 bandyti.
nesnių
ir
trūkta.
Iš tos prie
kuopa $25.00, šv. Mikolo p-nė
žasties
nekurie
papuolė
į tam
dr-ja $5.00, šv. Petro ir Povi
sų
ir
šaltą
“
ligonbutį,
”
kur
lo dr-ja $5.00, šv. Jurgio dr-ja
persekiojimus
dykai per visų jomarko laikų turėsią kęsti
nuo
visokių
nelabų
“dvasių.”
davė
salę ir šviesų, šv.
Tai
mat
skirtumas
tarp blaiCicilijos dr-ja aukavo daiktais
$13.75,
šv. Uršulės moterų viaus jaunimo ir girtuokliau
draugija daiktais dovanojo jančio. Blaivus jaunimas, vy
$22.00, Lietuvos Dukterų dr- čiai ir be degtinės bei alučio
ja daiktais $5.00, Blaivininkų pagelbos moka linksmai, gra
kuopa daiktais $10.00, šv. Ro žiai ir maloniai pasilinksminti,
žančiaus moterų dr-ja daiktais o degtinės “mučelninkai” be
degtinės negali sveiki būti,
$10.00.
Viso labo prie to jomarko mat galvų niežti, kad nepra
savo aukomis apart minėtų dr- mušta.
Lakūnas.
jų prisidėjo dar 325 ypatos,

Kas girdėti Lietuvių kolonijose
NEWARK, N. J.
Newarko lietuvių parapijos
jomarkas šio kovo 1-7 d. tikrai
buvo nepaprastas. Kiti “Dar
bininko” korespondentai ra
šydami apie jį, ne tik kad
nieko neperdėjo, bet dar per
mažai apie tų nepaprastumų
rašė.
7*
\ jomarkų
\ daug
'
____
Į tų
tapo indėta 'energijoį veiklu-

nio, sumaningumo.
Dailė ir
grožė išpuošime ir sutvarkyme
to viso jomarko daug sako apie dailės ir grožės nuovokų
pas tas visas gerbiamas parapijėtes, kurios tų visų darbų
mokėjo atlikti, suaukaudamos
jam jei ne visą gavo širdį, tai
bent didesnę jos dalį. Kelios
pasišventusios parapijos labui
pasisveniusios
moterįs savo gyvu pavyzdžiu
insuko į tą darbų kitas savo
kaiminkas, atėjo talkon merginos, Lleidėsi
1 ’ 1 vaikai
“ " su tikie*
įaįs po salę, stojo darban vyraį? parapijos trusistai, kalektoriai, jų padėjėjai ir tt.
Oficialei tvarkai prižiūrėti
paaukavo savo laikų keli parapijonys iš “special officier’ių’
tarpo. Vakarais publikų linksmino “Vyčių” ir Šv. Cecili
jos ir vaiki} choro dainos, mo
Valstija Minnesota nors vi nologai ir komedijėlių vaidini
sa dar nesivadina sausa,
te- mai.
Tarpais už tam tikrų atly
čiaus daugelis pavietų jau yra
sausi. Nors kur nekur lslapta ginimą griežė vietinės lietuvių
yra laužomas įstatymas, vie- orkestros nariai,
nok yra žinoma gerai, kad
Trumpai kalbant per paradikčiai sumažėjo skaičius pra- pijos jomarką susidarė graži
sikaltimų ir juos sekančių ne sutartinė be atvangos trusendorybių. Valstijos, kuriose čių darbininkų ir darbininkių
prohibicija tapo gerokai išban su užuojauta atsilankiusios pu
dyta, būtent, Valstijoje lo blikos, paleidusios į tų jomarva, Kansas etc. moralis pa kų ne vienų savo nikelį, iš ku
gerėjimas yra labai žymus, rių susidarė parapijai gražaus
kaipo liudija asmens kurie tu pelno.
rėjo progų tai patėminti tik Su visokiomis aukomis kason
per jomarką inplaukė $1684.
rus faktus.
Išlaidų tam jomarkui bu
Taigi tokie straipsniai ka 12.
Gryno pelno pa
talikų laikraščiuose, kaipo jau vo $124.85.
liko $1559.27. ir dar
paminėjome, yra labai pavo rapijai
jingi tuomi, kad padaro įspū daug suaukotų gražios vertės
dį būk Katalikų Bažnyčia ben daiktų, iš kurių manoma su
drai laikytųsi su
svaigalų daryti naujų vėlių dienų jo
vaizba; būk kaipo bažnyčia markų prieš pat pradedant
būtų priešinga prohibicijai, ir kasti pamatus naujai bažny
būk katalikai negali dalyvauti čiai, kurios klausimas pri
su prohibicijonistais. Tai tie brendęs kaip medžio gražus
sa,
kad Bažnyčia dar neyra pumpuras, kuris tik laukia
išreiškusi viešai būk prohibici pavasario, kad sprogti, la
ja būtų geriausias pragumas puoti ir žydėti! Jomarko daik
išrišimui svaigalų klausimo, tų aukotojai, jų kolektorkos,
gal ir niekuomet nieko neiš darbininkai ir darbininkės areikš; bet tai nereiškia būk part minėto parapijos pelno
Bažnyčia priešinasi prohibici susilaukė dar kaipo priedų
jai, arba neleidžia katalikams prie savo pasiaukavimo nebū
tikėtis ar darbuotis parėmime tų liežuvių, kalbų, šmeižtų,
prihibicijos judėjimo malšini kuriuos leidžia visokie parapi
me arba visai sunaikinime jos padaužos ir šeip jau atlie
kamieji visuomenei žmonės,
svaigalų vaizbos piktybių.
Autoriai viršminėtųjų strai kuriems Dievas pasįgailėjo ir
psnių priešinasi prohibicijai proto ir širdies ir valios, to
po tuomi žvilgsniu būk prohi vieton palikdamas jiems liežu
bicija būtų priešinga asmens vį dvi ranki ir dvi koji vieto
liuosybei. Šis dalykas pasi je keturių kojų. Tie tai į žmo
rodo tikru
pagrindu argu gaus paveikslų Dievo sutverti
mentu priešais
prohibiciją. padarai ar tai patįs iš neapy
Tiesa reikia saugoti asmens kantos darbščių ir sumaningų
liuosybę visais teisėtais bū žmonių, ar tai kitų kurstomi,
dais, nekliudyti arba nesuma visokiais liežuviavimais sten
žinti liuosybės be labai svar gėsi mažinti garbę tiems vi
bios priežasties, argi šitame siems, kurie šiokiu ar tokiu
klausime
neatsiranda labai būdu prie parapijos jomarko
svarbi priežastis kiekvienam sudrutinimo prisidėjo ir sau
rimtai protaujančiam asme garbę iš visos parapjios did
niui? Tikrai yra visiems ga žių. ir dėkingumų užsipelnijo.
na aiškus dalykas, kad svai
Kalbant apie aukas paminė
galų vaizba gresia sunaikinti ti reikia, kad daugiausia jų
pačią tautą naikindama asme suplaukė per rankas šių ko
nis ir šeimynas.
Ta priežas lektorių, taip va: gerb. Vaštis tikrai pakaktina, kad rei kevičiutė,
gerb.
Pranienė,
kia uždėti brizgilą ant snukio gerb. Daukšienė Ona,
gerb.
to žvėries, kad išgelbėjus pa Ulevičienė,
gerb. Gebienė,
vienius žmones ir draugijas gerb. Kuisienė, gerb. Muraunuo pragaišties.
Prohibicija ckienė,
gerb. Matjošaitienė,
tikrai suprantama neyra nai gerb. Truskienė, gerb. Šarkiekintoja asmens liuosybės tik nė ir gerb. Burokienė.
roje žodžio prasmėje, ir ji ne
Gražu krosnį, kuris davė
yra priešu kataliko. — Catho- $122.00 paaukavo šie: gerb.
lic Bulletin (St. Paul, Minu.) parapijonįs-kruosninės darbi
Vertėjo pasarga.
Mums ninkai: P. Jučius, B. Jučius,
tas dalykas visai priešingai iš- K. Jučius, J. Jokūbaitis, A.
veizdi, tai yra, kad prohibi Lašas, K. Lašas, S. Miliavas,
cija nevien neįžeidžia asmens M. Butvidas,
A. Stancikas,
liuosybės, bet prašalina nedo J. Židonis, J. Jakutis, A. Cesrų papročių aršiausią vergiją, nuleviče, P Stonis,
P. Menuž ką aršiausieji girtuokliai, kis, M. Baršauskas, A. Matu-
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taigi ir nestebėtina, kad tas
LEWIST0N, ME.
jomarkas buvo trukšmingas,
gražus.ir parapijai labai nau Surengs prakalbas ir lošima.
dingas. —
Platys spaudą.
X.
Kovo 12 d. buvo paprastas
; II-os L. Vyčių kuopos susirin
WEST LYNN, MASS.
kimas.
Tarp svarbesnių nu
Ateikite į prakalbas.
tarimų reikia pažymėti sekan
čius: nutarta surengt katali
Šv. Juozapo pašalpinė drkiškų vakarų su prakalbomis
ja savo susirinkime, laikytame
kovo 12 d. nutarė surengti ir lošimu. Bus vaidinta “šv.
Elzbieta’ 8 d. balandžio subaprakalbas.
toje. Po to p. S. Bugnavičius
Tad prakalbos įvyks kovo perskaitė iš
“ Darbininko ’ ’
26 d. 2 vai. po pietų Lietuvių straipsnį Apie spaudos ga
salėj, 25 Camden St.
lybę ir patarė vyčiams uoliau
Bus
svečiai
kalbėtojai. užsiimti katalikiškos spaudos
Kalbės tokie kalbėtojai, kokių platinimu. Tas patarimas pri
West Lynno lietuviai nėra gir imtas ir tuo darbu užsiimti iš
dėję.
Bus nuodugniai ir ge rinkti sekanti asmenys:
S.
rai išaiškyta dr-jų ir gyvenimo Bugnavičius, J. Jaroševskis,
reikalai.
V. Vaičiulytė ir M. Dailidaitė.
Visi todėl lietuviai pribu Buvo ir daugiaus nutarimų,
kite į tas prakalbas, o džiaug bet nelabai svarbūs, todėl ir
neminėsiu.
sitės atėję.
Lewistono Vytis.
Vienas rengėjų.

CAMBRIDGE,

MASS.

Pasekmingos prakalbos.

S. P. Katalikiškųjų laikraš
čiai teiksitės pasiųsti savo įga
liojimus ankščiaus minėtoms
ypatoms kas link prenumera
tos rinkimo.
1) S. Bugnavi
čius Box 19 Lewiston, Me.
2) Jonas Jarošauskas, Box 35
Lewiston, Me.
3) Valerija
Vaičiulytė, 78 Oak St. Lewiston, Me.
4) M. Dailidaitė,
78 Oak St. Lewiston, Me.

Nedėlioj kovo 18 d. vyčių
kuopa buvo surengus prakal
bas. Iš visų atžvilgių prakal
bos nusisekė.
Žmonių buvo
tiek, kiek čia retai susirenka i
prakalbas.
Gerų
kalbėtojų
vietinis klebonas kun. Krasnickas, pp. P. Gudas, A. Knežis
Tas pat.
ir J. J. Ramanauskas.
Tarpe
prakalbų buvo deklemacijų.
NEWARK, N. J.
Deklemavo p-lė O. Simbeliutė,
O. Delniutė,
Mankevičiutė
Newarkiečiai rengiasi.
ir Kvietkauskiutė.
Taip-gi
Kovo 19 d. buvo susirinki
buvo renkamos T. Fondui au mas visų draugijų atstovų ap
kos, kurių surinkta arti $35. tarimui, kad geriaus prisi
rengus prie apvaikščiojimo
SHEBOYGAN, WSI.
250 metų sukaktuvių nuo įkū
rimo Newark’o miesto, kur
Sujudino visų apylinkę
ims dalyvumą ir lietuviai.
Paskutiniais laikais susitvė
Sekretorius perskaitė laiš
rusi Sheboygane vyčių kuopa kus prisiųstus nuo Cimmitte of
smarkiai sujudino visų lietu One Hundred (Komitetas taip
vių kolonijų.
Vyčių skait pavadintas rengimui apvaik
lius sparčiai auga.
Čia buvo ščiojimo) ir ragino, lietuvius,
lietuvių teatralis ratelis, kuria kad neatsisakytų kaip jau yra
me buvo nemažai ir prakil pasižadėję dalyvati su daino
nios dvasios jaunimo. Tas jau mis ir šokiais; nes miestas mat
nimas, supratęs kokių naudų rengia Wiquohic parke didelę
neša vyčiai visai mūsų tautai estradą ir sėdynių dėl 80.000,
ir persiėmęs vienybės princi kame bus vakarais perstaty
pų, nutarė su visu teatralių mai, kame ir lietuviams bus
rateliu ir jo iždu pereiti į vy proga pasirodyt
čius.
Taigi vyčių kuopa už
Paaiškinus vietos vargoni
augo iš 24 narių į 58 su gana ninkui A. Radzevičiui pasiro
žymia pinigų suma (apie $80. do, jog manoma sudaryti cho
00). Tame dalyke Sheboyga rą iš kokių 100 ypatų. Šokių
no jaunimas padarė gražiausi taip-gi manoma turėti į 50 po
pavyzdį visam Amerikos jau rų .
nimui: nesiskaldyti į daugy
Lietuviai gaus sau atskirą
bę visokių ratelių, bet visiems dieną parodai birželio mėn. bi
rašyties į vienų didelę Lietu le kokią subatą, ir tame di
vos Vyčių organizacijų.
džiausia svarba, kaip lietu
Vyčiai jau mokinasi lošti viai galės pasirodyt.
‘Prieš vėjų nepapūsi” ir orga
Buvo visokių sumanymų:
nizuoja chorų.
Jie mano iš vieni patarė, kad reikia pasi
jaunų vyčių sutverti benų ir iš rodyt su visokiais senovės pamažų
vaikų
suorganizuoti rėdais bei sudaryt grupes: k.
‘vyčiukų” kuopelę. Vyčiams t. sienpiovių, grėbėjų ir tt.
darbuoties padeda ir klebonas
Kiti vėl sakė, kad tik už
gerb. kun. V. Slavynas.
Jis teksią pavaikščiot gatvėmis
nupirko ir padovanojo vyčių su ženklu, kad tai lietuviai
kuopai pianų.
eina ir viskas.
Kovų už blaivybę vyčiai
Matant, kad susirinkime
ir-gi varo.
Jie nutarė neiti į tokie dalykai sunku nuspręsti,
smuklės rengiamus arba gir- tai tapo išrinktas tam tikras
tus balius.
Vadinamieji Lie- komitetas sudarymui pienų,
M

r

/

f
kas ir kaip būtų galima tinka
miausiai svetimtaučiams pasi
rodyt.
Rengime parodos dalyvau
ja atstovai nuo Harrison’o ir
Kearny draugijų, bet į paro
dą nutarta kviesti visas NewJersey valstijos draugijas.
Kadangi bus nemažai ir lė
šų, tai susirinkimas nutarė
padaryt balių tam tikslui, kad
papelnius kiek.
Balius bus
29 d. gegužio.
Drapanos sulaikomos.
Mūs Tautos Fondo skyrius
sudarė 13 skrynių nors padėvė
tų, bet daug labai gerų dra
bužių ir pasiuntė Raudonamjam Kryžiui į Brooklyn.
Po
tam gavo atsakymą ir prašo,
kad daugiaus tik naujas dra
panas terinktumėm, nes delei
pabrangimo pervežimo į Rusi
ją.
Esą jie priversti senas
palaikyti, kol neatpigs perve
žimas.
Vijurkas.
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gus neraudotų,” taip graud
žiai tarytum visus prie ašarų
priverčia, toliaus seka sopra
no ir tenoro lyg verkiantis du
etas. Taipo-gi dar buvo pas
kutinė labai puiki giesmė “Sužadyk jausmus” Gounod’o,
kurią labai puikiai sugiedojo.
Už to vakaro surengimą
priguli padėka: vargoninkui

ir choro vedėjui"J7J. Hodeliui,
Simanui Kvietkui ir taip-gi
prisidėjusiems biznieriams ir
lietuvių inteligentams.
"Pelnas koks liko nuo minė
to vakaro paskirtas vardan
gerb. kleb. kun. J. J. Kaulakio
dėl lietuvią nukentėjusių nuo
karės.
Trakiškių Baltrukas

“darb:

o

M

“Darbininko”

SKAIT HITE IR PLATYKITE ŠIĄ
l KNYGELE

Agentai.
PAS KURIUOS GALIMA UŽSI
RAŠYTI “DARBININKĄ” IR
PIRKTI PAVIENIAIS
EGZEMPLIORIAIS.

Ramanauskas J.

Valatka Simonas,
2903 Ann St.
Kvietkus Simonas,
333 Wharton St.
Mitkin J.
307 N. 6-th St.
Sefeltaiti J.
1224 Nectarine St.,
Statkus P.
1306 Coalton St.
Švagždis J.
3604 Earp St.
Trepkus F.
3585 Salmon St.

PASIKALBĖJIMAS ANTA užsikrėtei jų liga, nors čia auNO SU JONU.
: gęsa

Jonas. Ar šiaip, ar taip aš
girdėjau, net kaip kunigus
keikė. Patarčiau ir tau pasi
klausyti.

Antanas. Aš tokių marmalienių nenoriu"' nei girdėti ir
tau patarčiaū jų nelankyti,
nes dar jaunas esi, norėdamas
susipažinti su mokslu, apšvieta tai lankyk mokyklas, mo
RUMFORD, ME. IR APY
kykis, skaityk geras knygas,
LINKIŲ LIETUVIŲ
gerus
laikraščius, ypatingai
DOMAI!
“
Vytį,
”
kuris čia augusiai jau
Ateinančią seredą kovo 29,
nuomenei
labai tinka ir prisi
30 ir 31 d. š. m. bus klausoma
dėk prie Vyčių organizacijos.
velykinė išpažintis.
Apie
ženatvę, taip-gi nemąs
Kun. A. Daugis.
tyk, nes dar paspėsi, pirmiaus
išmok kokį nors amatą, kad
PHILADELPHIA, PA.
galėtum šeimyną pramaitint.
Koncertas dienoje varduvių
Jonas. Gal ir taip bet vis
gerb. kleb. kun. Juozapo J.
gi nežinau dabar ką daryti ar
Kaulakio.
Antanas. Bet žiūrėk, Jo vest ar pamest?
L. Vyčių 3 kuopa pagerbi- nai, imk pavyzdį iš manęs,
K.
nui savo klebono kun. Juoza
kaipo senesnio, ir paklausyk.
po J. Kaulakio surengė puiku Pati tai vargo maišelis ir tu
Bažnytinį koncertą. Vakaras
būdamas toks jaunas užsidėsi
MYLAVOS.
buvo taip puikus, kokio dar tą vargą ant savo pečių, kurio
Philadelphijos lietuviai nebu jau paskui negalima nusikra Du karveliu mylavos,
vo matę.
Pirmiausiai giedo- tyti.
Du karveliu bučiavos
riai pasitiko savo gerb. kleb. i
i
Jonas. Et, ką tu čia nie Ant karnizo augštybėj
kun. Juozapą J. Kaulakį, pa
kus kalbi, lyg tu manai, kad:; Alpo meilės saldybėj.
sveikino ir palinkėjo linksmų
Kas juos matė-gėrėjos,
aš esu grinorius ir nieko apie
varduvių, atlydėjo į salę. GieNes
karveliai ne vėjus
ženybas nežinau; jeigu man
doriam buvo išrengta puiki
Vaikydami
mylavos,
nepatiks pirmoji pati, tai nu
scena.
Giedorių .buvo dau
Jie
iš
meilės
bučiavos.
važiuosiu į kitą miestą, gaugiaus, kaip šimtas. Susėdus,
i siu antrą, jeigu antra nepa Ant suolelio po liepa
scena išrodė žmonių kalnas
: Tartum krauju aplieta
liks, tai trečią ir tt.
tarp žalių paimu.
Žmonės
Antanas. Jonai ką tu čia Skaistveidelė seselė
tik stebėjos iš tokio skaitliau
dabar kalbi, kad pačioms mai- i Glamonėjo bernelį.
ir laukė iš jų pasipilančių bal
nysi, it čigonas arkliais; juk
Saldžia meile žėrėjo...
sų.
Pirmiausia sakė eiles pa
tai turi elgties kaipo žmogus
Meilės troško, norėjo..
sveikinimo nuo įvairių draugi
su žmogum, o ne kaip gyvu
Širdelė plakte plakė..
jų kuopų ir pavienių. Iš kal
Bet jis šitaip pasakė:
lys keturkojis. Jeigu jau sy
bėtojų buvo adv. M. M. Šlikas,
kį apsiženysi, tai jau ir pa “Užmiršk mane amžinai,
Jonas Grigaitis,
J. Jakštis,
“Neminėk, kad pažinai.
baigtas kriukis.
A. Uzumeckis ir Dr. Klimas.
Jonas. Bet tu vis, kaip ir “Jau einu savo keliu...
.Pastarasis labai puikTalT' pa“Tavęs mylėt negaliu...
sveikinęs gerb. Eleb. kun. J. J., nieko nežinantis kalbi, juk čia
“Nors tu meili ir graži...
laisvės šalis, laisva meilė, čia
Kaulakį, nupiešė lietuvių se
nėra nuodėmės,7 nėra Dievo I “Dalies pinigai maži.
novės tvirtumą ir dabartinius
“Turtingesnės jieškau sau
nėra nieko, žmogus gali gy
vargus.
Toliaus sekė progra
“Sudiev sudiev tau sakau...
venti, kaip sau nori.
mas puikiausių giesmių ir
F. V.
Antanas. Čia tai jau pa
muzikos.
Viršminėtas skait
mačiau, kas tu esi ir kodėl tu
lingas L. Vyčių choras tary
taip kalbi.
Kad čia laisvės
tum žavėte, žavėjo klausyto
BINGHAMTON, N. Y.
šalis, tai niekas negali užgin
jus savo puikiu giedojimu,
čyti, bet toji laisvė, ne dėl
Tarp Binghamtono lietuvių
taip buvo malonu lyg tarytum
visų, nes ne visi lygiai ją su esama visokio plauko.
Di
žmogus jauties pagavime dva
pranta. Taip ir tu laisvę pa desnė dalis ją yra katalikai,
sios ir klausais kokios tai dan
naudoki daugpatystėje, lais tarp kurią randasi vienas, ki
giškos muzikos.
Nes buvo
voje meilėje, sakai nėra nuo tas prakilnios dvasios lietuvis.
taip puikiai išmokyti ir tokia
dėmės, nėra Dievo, žmogus Bet kita dalis lietuvią yra,
maloni orkestrą, kad geresnės
gali gyventi, kaip nori, tai kaip genys, marga.
Prie tos,
negalima tikėtis nei nuo pui
jau sakau tiesiok iš proto krau paskutinios dalies priklauso
kiausių giedorių.
stais!, nes ar-gi čia kitas pa sekančios rūšys.
Pirma: ke
Čion norėčiau pasidalyti su
saulis. Jeigu tavo tėvai, se letas raudonkaklių berniukų
skaitytojais ir paminėti nors
neliai garbino Dievą, na ir ir apie desetkas, su raudonais
nekuriuos gražiausius prograkaip-gi tu drįsti taip kalbėti, guzikais ir raudonais kalniemo numerius.
Puikiausi lie
nieko nežinodamas apart ABC, riukais mergaičių.
Tie pas
tuvių Philadelphijos daininin
nors
ir
tą
nelabai
supranti.
kutinieji
dar
dalinasi
į “šakikė p-lė Laura Karužiutė giedo
Jonas.
Jau
tu
čia
perdaug
jo “Avė Maria,” Millerd Ir
ninkus” ir būk tai “nešakiprikaišioji man ir aš negaliu ninkus.”
Šakininkai yra tai
Skubėk prie kryžiaus.”
C.
ilgiaus su tavim kalbėti. Pa tie, kurie pirm valgio para
Šosnausko.
< ... —,priguli piK
žiūrėk kiek tai mokytų atva gauja “Šakės” arba kitą pa
ma garbė kaipo puikiausiai
"Tvokalistei) giedorkai.
Tai žiuoja iš Lietuvos, kurie pa našią šlamštų. Pusšakininkai
baigę augščiausius mokslus, o yra tie, kurie nemokėdami
tikra Lietuvos lakštingalė. Tovienok nepripažįsta, kad yra skaityti tą šlamštą, nors pa
liaus giedojo solo “Avė" Ma
Dievas.
uosto “Bimbos” ir kitą te
rija,” “Gound” Ona Var
Antanas. Bet pasakyk man, nai esančią paveikslą.
To
naitė, taip-gi puikiai altiko,
Jonai, iš kur tu žinai, kad jie liaus yra tokią lietuvią, ku
nes turi labai gražų ir augštą
tokie mokyti atvažiuoja, nes rie neatkilia savo dvasišką va
balsą.
A. Mickunaitė
solo
tu Lietuvoje buvai vos tik pen dovą nuo Mockaus ir jam pa
“Sveika Marija,” S. Maniuškių metų ir visai negalėjai pa našią apaštalą.
Dar yra ir
ko; puikiai atgiedojo kontražinti jų.
tokią, kurie sekia paskui Šau
alto.
Mergaitė mokyklos šv.
Jonas. Antanai, bet kaip lių bambizo sunaus.
Skaity
Kazimiero, E. Mickunaitė sa
tu sau nori kalbėk, man pa tojus gali iš to suprasti, koks
kė eiles “Ant marią kranto”
čiam teko su jais šnekėti ir sa
tai yra, nepaprastas reginys—
ir taip puikiai pasakė, kad
kė, kad vieną žiemą lankė Binghamtono lietuvią.
Kas
retai kas iš klausytoją neapsi
“Narodnąją učiliščią,” į kurią ne matė Lietuvoje kanapėse
verkė.
Toliaus giedant “Sto
tik gali patekti gabiausieji pastatyto dėdės ir apkaišyto
vi Motina” iš “Septynių žod
mokslininkai.
visokiais Skarmalais, kad iš
žių nuo Kryžiaus” Dubois;
Antanas.
Matyt,
kad
neži

baidyti
žvirblius?
Lygiai
solistai ir choras buyo taip
nai
dar
nei
kas
“
Narodnaja
uBinghamtone
lietuvis
yra,
sutaikinti,
kad
klausytojų
nevienam ašaros pasirodė aky čilišča” jeigu taip kalbi ir ne kaip anas dėdė, apkaišytas
se.
Baritono solo giedojo P. žinai, kad toji mokykla tik “Šake” ir kitais panašiais jai
O kas link apšvie
Žemaitaitis, jis savo drutu pradedantiems mokyties abė šlamštais.
puikiu balsu sugiedojo “Mote cėlę. Todėl apie atvažiavu timo, tai taip, kaip iš dide
riškė” tarytum lig kas sudre sius mokslo vyrus, nei nekal lio debesio yra mažai lietaus,
ba, ir visus klausytis šaukia, bėk, nes aš juos gerai žinau, lygiai iš tą šlamštą apšvietos.
tai vėl sopranas O. Varnaitė kas do paukštukai, kurie tik Retai kas moka padoriai pa
atsieliepė liudnu balsu “Sto žiūri iš kitų, kaip išviliojus skaityti lietuvišką, laikraštį.
vi Motina verkdama.”
To paskutinius centus, skelbiasi Užtat nedyvai, kad Bingham
liaus puikus tenoras, P. Ma save mokslo vyrais ir žmonių tone yra tikt “vienas socijačiūnas, gieda: “Kursai žmo- vadovais, tai matyt ir tu čia listas.”

Poteckas S.

2833 Winton St.
PHILADELPHIA, PA.
Glemza A.
837 No. 8-thSt.
SPRINGFIELD, ILL.

Jonča Ant.

•

Box 569

MELROSE PARK, ILL.

Comenduly J.,
R. F. D I Bos 151

Ankieta apie darbo sąlygas
Amerikos Lietuvių Darbininkų 1916 m.

V*

4

LEWISTON, ME.
Ant. Rudokas
*
Box 198

POQUONOCK. CONN.
Zavorskis Vincas,

507 East St.
NEW. HAVĘN, CONN.

Oak St.
LAWRENCE, MASS.

Antanas. Jonai, pasakyk
man, kiek tau dabar metų.
Jonas. Na, kas tau į gal
vą atėjo 4r kam tau mano me
tai, juk aš ne mergina ir su
tavim nesiženysiu.
Antanas. Matai Jonai, aš
apie ženvbas nei nemisliju; bet
matydamas, kad tu prie mer
ginų taip laižais, tai man ir
parūpo, nes žinau gerai, kad
praeitais metais dar trumpas
kelinaites nešiojai.
Jonas. Na ir ką tu manai,
ar aš ne vyras, juk tai dabar
pats laikas, čia Amerikoje;
didelis daiktas, kad praeitais
metais nešiojau trumpas keli
naites, bet kartą užsimoviau
ilgesnes, tai jau ir nenumesiu.
I

"Bugnavičius,
307 Bates St

Dirbtuvės vardas ir vieta!
Kas joje išdirbama?
Kiek išviso yra joje darbininką?
Kiek lietuvių dirba?
Kiek valandų dirba?
Kiek ir prie kokio darbo mokama?
Ar dirba moterys? Kiek valandą?
Kiek gauna už darbą? Ar dirba nak
timis?
9. Ar dirba vaikai? Nuo kiek metų pri
imami į darbą?
10. Kiek valandą dirba? Kiek gauna
už darbą?
11. Kokios yra sveikatos sąlygos? (Kas
labiausiai kenkia sveikatai? Ar duo
dama dykai gydytojas ir vaistai?)
12. Doros sąlygos? (Jei platinasi ištvir
kimas, tai kokios svarbiausios to
priežastys?)
13. Ar praktikuojami papirkimai ir kas
tam kaltas?
14. Kaip atsiliepia į darbininkus saliūnai?(Kiek vidutiniškai į metus kiek
vienas prageria? Ar yra saliūnas
prie dirbtuvės? Ar yra naktiniai
saliūnai? Ar išsiplatinę slaptosios
smuklės?)
15. Ar darbdavis apdraudžia darbininko
sveikatą ir kaip?
16. Ar apdraudžia gyvybę ir ant kiek?
17. Kas moka mokesnius už sveikatos ir
gyvybės apdraudimą?
18. Prie kokios unijos ir kiek lietuvią
darbininkų priguli? Kada toje vie
toje unija atsirado?
19. Kiek moka į uniją ir ką gauna?
20. Santikiai darbininką su darbdaviu
(arba unijos su darbdaviu, jeigu ji
yra?)
(Ar ir kiek pagerėjo darbininką pa
dėjimas per keletą paskutinių metą?
Jei pagerėjo, tai kame būtent? Kiek
kartų laimėta ramiu keliu ir kiek
buvo streiką? Kaip ilgai tęsėsi strei
kai ir kaip pasibaigė? Kas vedė
streikus? Ko darbininkai reikalau
ja dabar iš savo darbdavių?)
(Žinias prašome siųsti šiuo adresu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•

35 Union St.
Dykehead Shotts
Lanarkshire
SCOTLAND.

Viesulą Kazimieras,
1160 Washington St.
Jerusevičia Jonas,
1048 Washington St.
Grigas Kazimieras,
1111 Washington St.

•

•

šak

•
•
•
Susipranta, kaip katė pie
ną paliejus.

Nuo žąsino avižas derėt

Suvargęs,

kaip

žydo bi

tės.
■

Vilką vijus,
matoma.

Kianro maišo nepripilsi.

Pagal nosį ir tabake.

Vaškevičiutė Barbora
71 Warwick St.

IRVINGTON, N. J.

Mečioms K.
335 John St.
HARRISON, N. J.

Balčiūnas Ignacas,
131 Inslee St.
ELIZABETH, N. J.

Stanulevičius J.
291 Clinton St.
BINGHAMPTON, N. Y.

J. Spurga,
184 Grand st.

Strumskis Adolf,

184 Grand St.,
Miliauskas J. K.
120 Grand St

Strumskis K.
37 Duffield St.,
Abromavičius V.
127 Grand St.
Drabišius A.
51 Ten Eyck St.
131 Grand St.
BROOKLYN, N. Y.

Matukonis B. A.
46 So. 22-nd St.

HABTFORD,

•

B. A. Zienius,

Bilinskas Vincentas,
29 Morris St.
WEST LYNN, MASS.

PITTSBURGH, PA.

Sarapas B.,
23 Sheldon St.
Potecky Ant.
234 Park St.
Kneižis St.
10 Hungerford St.

Neverk pametęs, nedžiaugkis radęs.

Lukšas P.
314 Walnut St.
Švidžiutė A.
194 New York Avė.

N0RW00D, MASS.

40 Pearl St.
CHARLESTOWN, MASS.

nors uodega

PATERSON, N. J.

Kūnelius P.
95 Clinton Avė.
MASPETH, L. I. N. Y.

Geros Fr.

Iš mažos kibirkštėlės-didelė ugnis.

•

MASS.

Vencius J.

Daug žinosi, greit pasensi.
Lėtoji kiaulė gilesnę
nį knisa.

Abračinskas P.
187 Ames St.
Vaitekūnas Bros.
10 Arthur St.
Stiga J.
6 Arthur St.,
Meškinis B. P.,
35 Arthur St.
Peter Sharks
85 Webster St.

BELLSHILL, SCOTLAND.

Tatai reikalaukite blanką.

Ulčinskas Ipolitas,
87 Franklin St.

P. J. Garijonas,
23 So. 20-th St.

Čepliauskas
64 New Orbistrown

Prašome atsakymus rašyti
po apgalvojimo, tikro apsvar
stymo, kad būtą trumpais žo
džiais viskas pasakyta. Be tą
klausimą galima dar pridėti
visokius kitokius paaiškini
mus ant atskiro lapelio.

HARISON, N. J.

WESTFIELD, MASS.

SHENANDOAH, PA.

kyla sparčiau tarp lietuvių tik
ras darbininką susipratimas ir
pažinimas savo reikalą.

ATHOL, MASS.

Petrulionis Pranciškus,
326 John St.

NEWARK, N. J.

Križauskas I. P.
102 East Center St.
Zelionis Juozas,
Dutch Hill

Šitie klausimai bus atspaus
ti ant geros, popieros su vieta
atsakymams.
Pagal reikala
vimą visiems darbininkams
bus siunčiama dykai.
Visus darbininkus kviečia
me talkon.
Prašome parsi
traukti tą blanką ir knogeriausiai jas išpildyti. Svarsty
kite savo reikalus, aprašinėkite apie savo padėjimą savo
laikraštyje “Darbininke.” Te-

BRIDGEPORT, CONN.

Gailiunas Jonas,
The Lithuanian Store,
Antanas Baronas,
55 South St.

Danisevičius J.
26 White St.

SO. MANCHESTER, CONN

So. Boston ,Mass.)

Šaučiunas J.
460 Park Avė.

Kralikauskas J.
91 Warwick St.

Alubecky Anthony,
43 Bissell St.

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

WATERBURY, CONN.

HARRISBURG, ILL.

MONTELLO,

4

Gavronskis Ben.
49 Congress Avė.
Vasiliauskas J.
820 Bank St.
Buskus B. J.
866 Bank St.
Kovas Juozas,
21 Congress Avė.

CONN.

“Amerikos Lietuvis,”
15 Millbury St.
Migauskas T.
21 Ledge St.
Jurgelionis R.
So. Harlem St
Grigaitis K
42 Suffolk St.
Zinkuvienė Cicilija,
8 Langdon St.
Zataveckas Pr.,
20 Hacker St
Pocius J.
25 Lafayette St.

WORCE8TER, MASS.
Žindžius A.
15 E. 23-rd St.
BAYONNE, N. J.

Maksvitis Z.
271 E. 10-th St.
NEW YORK, N. Y.

Lapinskas J.
2014 Peoria St.
Nausėda Antanas,
1656 Wabansia Avė.
Jurgis Tamošaitis,
3233 Auburn St.
CHICAGO, ILL.
Naujokaitis J.
47 Planet St.
Commercial Road East
LONDON, ENG.
Ramoška A.,
654 W Saratoga St.
BALTIMORE, MD.
Skinskh Joe,
COALDALE, PA

Janulis J. A
1314 Merrimans Alley
S. S. PITTSBURGH, PA
Miliauskas Vincas
Box 599
FOREST CITY, PA
Striauka Stasys A;
656 Church Sfc
EASTON, PA,

Paul Šukys,
2120 St. Clair Avė.
CLEVELAND, OHIO.
Milečka F. .
P. O. B«x 659
DONORĄ FA
Balašauskas J.
232 Clay Avė.
Wm. Shirvinskas
222 Greearidge St.
Barasauckas J.
232 Clay Avė.
DUNMORE, PA

Vaišnoras M.
318 4th Ava.
HOMESTEAD^ PA
Palūpis Vladas
17 Morgan St
PITT8TON, PA
Jūsas Vincas,
328 Lock Avė.
SCRANTON, PA
Kizevičius Tamošius,
Box 97
Jonas Mikutavičius,
Lithuanian Church
MINERSVTLLE, PA

Stankevičia Ed.
Willing St.
TAMAQUA PA
Šlegalis Jonas A.
1427 So. 48-tr Ct
CICERO, ILL.

*

į

Gyvasis reikalas.
KODĖL JtEIKIA PLATINTI o pamatysime kaip ir patįs likKATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. sime nežinėliais tame ir nega

smarkiaus katalikiškos spau i
dos platinimu ir kaip tik jų
KATAL ŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS
rankas dasieks dora katalikiš
ka spauda, tai jie bedieviškos
Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių
spaudos kurią šiandien palai
leidėjų
pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys pen
ko atsikratys nuo tolo, nes jie
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
jos nenori ir neapkenčia, bet
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas
skaito tik per savo nežinoji
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
mą, per nepažinimą katali
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.
kiškos spaudos.
Užsakant abudu----------- *.----------------------.------------- $3.25
Arba kad ir paimsime vėl
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
šitok atsitikimą. Eina katali
3) “2vaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
kiškų laikraščių agentas užra
4)
“Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —
šinėdamas katalikiškus laik
Visi kartu ----------------------------------------------------- .$5.25
raščius, ir užeina į vieną stu5)
“
žvaigždė
”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
bą kur stals apkrautas viso
6)
“
Draugas
”
— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
kiais bedieviškais laikraščiais.

lėsime suprasti kokie čia žmo
Kad pilnai supratus dėl ko nės gyvena, t. y. ar katalikai
reikia griebties smarkesnio ka ar kokie bedieviai “socialis
talikiškos spaudos platinimo, tai” ar kitokie.
tai reikia pirmiausiai nors šiek
Pažiūrėkime, ant stalo ar
tiek susipažinti su šiandieni
prie
stalo ant lentynėlės stovi
niais laikraščių skaitytojais.
pastatytas
kryželis. Šalę jo
Reikia surasti, pažinti kokie
žmones ar skaitytojai ir ko guli kantička, iš kurios yra
kiuos laikraščius skaito. Šito giedamos šventos giesmės.
dalyko nušvietimui, ir geres Taipo-gi maldaknygė ir tan
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
Šeimyna susideda iš šeimi
niam supratimui, nebus pro kiai šventųjų gyvenimas. An8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir
šalį padalinti lietuviškų laik troj-gi šalyje tų visų guli ninko, šeimininkės ir trejato
Dora.” — Visi--------------------------------------------- __ $5.75
“
Keleivis,
”
“
Laisvė,
”
o
nere

vikučių, iš kurių du jau pu
raščių skaitytojus į dalis. Ka
9)
“Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu_____ .„...$2.75
tai
ir
“
Šakė.
”
Na
ir
kaip
sėtinai skaito lietuviškai. Šei
da laikraščių skaitytojus pa
10)
“Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis
•
dalinsime į dalis, tada ge mes tokiuos žmonės dabar ga mininkas arba šeimynos galva;
__
$4.00
riaus galėsime pamatyti ir lime pavadinti? Kitaip pa yra dideliai subedievėjęs žmo-; > — $1.50. Visi -------------------- --------------------------11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
prisižiūrėti kokie žmonės ir ko vadinti negalime kaip tik neži gus, užtai ir visa spauda ko-1
Visi_______________________________________ $4.50
nėliais,
neišmanėliais,
nesu

kia jo namuose randasi yra
kiuos laikraščius skaito. Mes
12) “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu______________ $3.75
jau žinome, kad mūsų lietuvi sipratėliais. Jeigu tie žmo bedieviška. Šeimyninkė, tų
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu_____ __ ____ $1.75
ška liaudis yra pasidalinus į nės žinotų ir suprastų kas jie l vaikučių motina yra tikinti ir
14) “Draugas.” žvaigžde,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”
yra,
tai
arba
jie
paėmę
tą
kry

karšta katalikė. Užėjus katris dalis, t. y. katalikai, lais
ir “Darbininkas”_____ _ __ ____________________$6.50
želį,
kantičką
maldkanygę
su
talikikų laikraščių agentui, Į
vamaniai bedieviai ir “socia
15)
“Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir “Žvirblis”
listai.” Katalikų kaip žino šventųjų gyvenimu išmesti! šeiminikė išgirdus, kad agen
— $1.00. Abudu ....
me yra didžiuma, bet laikra pro langą ir nebetikėtų jiems tas kalbina užsirašyti katali
“Tikyba ir Dora ” ir “Žvirblis.” Abudu............... $1.50
19)
arba
tėkštų
sašlavynan
ar
drė

kiškus laikračius, pradeda
ščių ar kitokių raštų skaityme
$2.00
17) “Vytis” ir “ Žvirblis.” Abudu_____________
katalikai taip neišlaiko savo btų pečiun tuos bedieviškus prašyti savo vyro, kad jis pa
‘
‘
Darbininkas
.s
’
’
ir
“
Žvirblis.
”
Abudu
________
..$3.25
18)
pozicijose kaip kad “socialis laikraščius. Juk dviem Die velytų jai užsirašyti nors vie-1
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi....... ...... „...$3.50
vam
tarnauti
ant
sykio
nega

ną katalikišką laikraštį. Šei
tai” ar bedieviai. “Socialis
“Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir
20)
lima.
mininkas nenori nei girdėti ir į
tai” ir visokie bedieviai yra
$4.25
Žvirblis. ’ ’ Visi................. .... ...............
Dievo ir velnio paveikslus neatkreipia jokios atydos į sasusipratę ant tiek, kad pas
“
žvaigždė,
”
“
Tikyba
ir
Dora,
”
21) “Draugas,”
. j žmonos maldavimą, tik'
juos nei pas vieną nerasime pasistačiusio ant stalo ir a-; vo
$6.25
‘ ‘ Darbininką:,s,” ir “Žvirblis.” Visi .......... .....
biems
lygiai
garbinant
reiškia
paro
do
ranka,
— vo
—
v-------- i
kad ant stalo ]
katalikiško laikraščio ir jie nei
”
“
žvaigždė,
”
“
Tikyba
ir
Dora,
”
‘
‘
Drauga*,
’ ’ ■ ’ nežinvstę, dau- Į laikraščių pilųa. Pati teisivienas nei vieno cento niekada to g;garbintojo
Visi___ __ $7.25
Darbininkas. ” “Vytis” ir “Žvirblis.”
giau
nieką,
\ .
Dyiem keliais . nas, kad jį bedieviškų laikraš- »♦£
neduos katalikiškos spaudos
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00,
palaikymui. Nes jie, bedie vienu sykiu žmogus eiti negali Į čių skityti nenori, bet nori
kuris nesrali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
jokiu
būdu.
Jei
vienu
eis
tai
;
skaityti katalikišku. Vyras
viai, žino, kad ir vienas cen
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir
tas pridėtas katalikiškos spau kitą apleis. Toks žmogus bū- j atsako, kad jis nei vieną cen
taip
baisiai piirus, ir “Pažanga,” — $3.00, ku
dos palaikymui gręsia jiems tų tiesiog beprotis kuris ma- ; tą katalikiškos spaudos palai- JI
rios
leidimas
dar nėra pilnai paaiškėjęs.
nytų, kad jis vienu kartu ga- ■Į kymui nemokės.
Agentas
pražūtim.
pradeda kalbėti, kad skaityme
Kitaip yra su katalikais. lės eiti dviem keliais.
Tas
pats
yra
ir
su
tuo
žmo-1
j
suteiktų savo pačiai liuosybę
Katalikai nors būdami ir di
gum,
kuris
mano,
•
kad
jis
'
ir leistų jai skaityti tokius laidžiumoj, neturi tokio teisingo j
kalbės
poterius,
eis
bažnyI
kraščius koki jai patinka. Pati
ir aiškaus supratimo apie rei- į
;
čion
rems,
skaitys
ir
platins
be;
;
išgirdus agento patarimus jos
kalingumą savo katalikiškos
Į
dieviką
spaudą,
o
vis
bus
ge;
i
pusėj, pradeda verkti ir da nupirk naujausios mados Columspaudos palaikymo ir jos pla- į
j
riausiu
kataliku.
Bet
dauge'
ryti vyrui
išmetinėjimus. bia Gramafoną ir Rekordų su lie
tinimo.
i
lį
tokių,
pavadintų
nežinėj
;
Agentas
daugiau
kalbėti prie i tuviškoms dainoms, polkoms, valDaugelis katalikų, kurių
liais
dar
galima
pateisinti
tuo-i
vyro,
kad
nesipriešintų
ir liau cais ir šeip Įvairiom meliodijom.
dar nėra pasiekus stipri kata
Reikalauk katalogo prisiųsmi,
kad
jie
nežino
ką
jie
skai'
■
tųsi
pačiai
draudęs
užsirašyti
likiška spauda, yra iškrypė
damas
4c. krasos ženkleliais.
liais ir juos galima pavadinti to. Jie skaito bedievišką katalikišką laikraštį. Vyras
Kaina Rekordų 10 colių, 2 dai
tiesiog šiaudiniais katalikais spaudą dėlto, nes jie pilnai neapsikesdams pavelija. A- > nos už 75c.
ir nežinėlias. Šiaudiniai ka- mano, kad jie skaito katali į gentas užrašo metams katali- į Dėl savęs arba savo draugo
kišką spaudą — laikraščius.
Kaina Gramafontj nuo $15.00
talikai yra tie, kurie visada Jei jie žinotų, jei turėtų, kad kišką laikraštį. Gal tai šeimi
iki
$500.00.
ninkei
tik
tie
vieni
metai
bus
,ls, eina
save vadina katalikais,
ir
nepilną,
bet
nors
šiokį-tokį
Pirkt
galite už pinigus ir ant
tokie
laimingi,
kad
ji
per
me

bažnyčion, o skaito, remia ir supratimą apie bedieviškos
išmokėjimo.
tus
galės
skaityti
katalikišką
platina bedieviškus laikraš- spaudos pragaištingumą, tai
Duodam 2 savaitėm pamėgini“ čius, kelia visokius bereika- jie netik, kad neskaitytų be arba sau patinkamą ir mylimą mui dykai.________________
laikršatį. Bet kiek ji ir per
lingus pragaištingus vaidus
dieviškos
spaudos,
bet
dar
jos
tuos
vienus metus skaitydama E 2223 Pamylėjau vakar.
parapijose, niekina parapi- nei į savo rankas neimtų. Ne
Polka-Mazurka.
įgis sau daugiaus supratimo, E 2224 Drauge.
jines mokyklas, dalvvauja,
Mano
Laivas
skaitytų dar jie ir dėlto jei jie
dirba ir pirmininkauja bedie turėtų pilną supratimą, kad aiškiaus pamatys tiesą, už ku
Į Sveikatą. Maršas.
viškose draugijose. Žodžiu ta spauda kurią skaito yra be- rią drąsiau kiekvieną sykį ga E 2225 Einu per Dvarelį.
Gaila Tėvynės. Maršas...
lės stoti jos apgynimui ir sa
viskam tikram katalikiškam
E 2357 Birutė. M. Petrauskas.
viška.
2226
Per Girią Girelę.
E
veikimui priešinas. 1Priežas- Kad taip yra ir būtų, tai pa vo vaikeliams daug daugiau
Kur Banguoja Nemunėlis.
Linksminkimės.
Polka.
įkvėpt teisingo supratimo.
tis jų šiaudininkystėsD •. ir yra
Į
E
2358
Darbininką Marselietė.
Per Šilą Jojau.
rodo iš daugelio tik vienas pri
Niekam nesirūpinant spau I E 2227 Žydas
Sukeikime Kovą.
ne kas kitas kaip tik stoka vestas patyrimas.
Statinėje. Polka.
dos platinimu nebūtų nei tos E 2228 Saulelė Nusileido.
E 2359 Nemuno Vilnys.
pažinimo tikros katalikišos
Vieną kartą, atsitaikė man
Sudiev. Mazurka.
Maršas. Princo Vaiskava
spaudos, be kurios negali su užeiti vienoje katalikiškoje šeimynos atlankęs katalikiš
E 2360 Varpelis. Valeas.
sipažinti ir suprasti tikrojo šeimynoje, kur tuojaus ant kas laikraštis, o žmona kuri E 23339 Šėriau Žirgelį.
Mano Mielas.
Dėdukas.
Polka.
taip
troško
skaityti
katalikiš

reikalingumo veikti išvien su stalo pastebėjau porą bedie
E
2392
Sveiki
Broliai Dainininkai
E 2340 Vilniaus Rūta.
kitais ant tautiškos, katali viškų laikraščių. Tai buvo ko laikraščio ir šeimyna būtų
Ko Liūdit Sveteliai.
‘ ‘ Drinopolis. ’ ’ Maršas.
ilgainiui apsipratus su bedie
E 2893 Saulelė Raudona.
kiškos dirvos.
Kas Subatos Vakarėlį.
“Keleivis” ir “Laisvė.” Išsi viška spauda ir likus jos au E 2341 Nuostabu.
Jojau Dieną.
Maršas.
Šiaudiniai katalikai, skai kalbėjus su jais, pamačius, ka.
E
2394
Už Šilingėlį.
E 2342 Siuvėja. Monologas
tydami bedievišką spaudą, kad jų visa šeimyna yra kata
Šių
Nakcialy.
Po
Dugalviu
Ereliu.
O jei mes žvilgterėsime į
negali turėti teisingo suprati likiška, užklausiau kodėl tam tarpą mūs šiandieninių “so- E 2343 Ant Vienos Galvos
2395 Bum Čik-Čik.
Monologas.
Dėdienė.
mo apie katalikystę ir kitokį stos neskaitote “Draugo,” I cialistų” ir tų pačių laisvama
žuavu
Maršas.
2396
Našlys. Žaislas.
E
veikimą
dėlto, kad bedie “Darbininko” ar kitų katali nių tai pamatysime, kad jų
Lapunėle.
viškoji spauda apie katalikišką kiškų laikraščių.
Atsakymą tarpe bus net didžiuma t .kių E 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų.
Tykiai Nemunėlis Teka. E 2397 Klumpakojis.
veikimą savo skaitytojus visa išgirdau tokį: “Situs laikraš kurie nereikalauja d: lėlio kal
Kokietka-Polka. Kapelia
da informuoja antraip negu, čius mes jau senai skaitome ir bėjimo nei išrodinėjimo, kad
kad katalikų yra veikiama ar jie mums patinka. Gal geri darodžius jų įsitikinimo klai
daroma.
Visą katalikų vei-. ir tamstos paminėti laikraš dingumą. Šiandiena jų visų
kimų, bedieviška spauda per- čiai, bet mūsų visa šeimyna įsitikinimas yra tai iš prisi- 233 Broadway
So. Boston, Mass
stato juodu, pragaištingu.
yra katalikiška ir mes nenori klausymo visokių bedieviškų
Tel Charter S. B. 905 M.
Už tai ir jų skaitytojai, ku me užsiprenumeruoti nežino prakalbų r perskaičius keletą
rie semia žinias vien tik iš mų laikraščių, kad nebūtų be-,■ žinučių ir iems draugsčių įkal
^'■anfe.anHfeTErJB;fe.'&iB^.EriEn2nSifeT]aTHrit^^
bedieviškų laikraščių dažnai dieviški. ’ ’
bėtų laikraščių.
katalikiško veikimo bijosi, ar
Ką ant tokio atsakymo ga
Tai gi mes visi tie, ku
ba mato kaipo netikusį, ne lima pasakyti! “K.” ir “L.” riems rūpi ne vien tik savo,
dorą. Bet daug blogiau ir di tie žmonės skaito per keletą bet lygiai ir kitų gerovė, kurie
delio pasigailėjimo verti tie metų kaip katalikiškus laikra trokštame, kad ir mūs kiti brožmonės, kuriuos
skaitome ščius. ‘ ‘ Draugo, ” “ Darbi ’/ai kuri: šiandiena yra atsili
prie nežinėlių. Tokių kuriuos ninko” bijosi, kad nebūtų kę lygiai šu kitais pakiltų, išĮTALPA:
galima pavadinti tiesiog neži- i bedieviški.
NUO REDAKCIJOS.
brijfiĮ iš šiandieninės nožinys- s
nėliais mūs lietuvių tarpe la
Skaitytojas gal pasakys, !:'S, kurie per skaitymą be
SIS-TAS APIE DAILĘ.
bai daug yra ir jie mums rei kad jie ir skaitė, bet nei pa dieviškos spaudos i" katalikiš
MŪSŲ CHORAI.
kia kuogreičiausiai juos iš tos tys nesuprato ką jie skaitė. Aš kos nepažinojimą yra paskenDAINA IR GYVENIMAS.
nežinystės ištraukti. Ištrau pasakyčiau, kad tie žmonės siais. Tad griebkimės spau
MUZIKOS TEORIJA.
kimui jų iš tos nežinystės, ku- ką skaitė, tai ir suprato, bet dos platinimo.
APIE VEDIMĄ CHORO.
kurioje šiandien jie yra, kito tik nesuprato, kad tie laik
MŪSŲ
BAŽNYTINE MUZIKA.
Volungis.
kio kelio nėra kaip tik išpla raščiai, kuriuos skaitė yra be
MĘS PADAINUOSIM 4 mišr. balsams.
tinimas jų tarpe doros katali dieviški. Mat pirmučiausiai TUOJAUS REIKALINGAS
DAINOS:
kiškos spaudos, iš kurios jie į tų skaitytojų rankas papuola
BEAUŠTANTI AUŠRELE 4 mišr. bal.
VARGONININKAS.
galėtų įgauti sau pilną persi spauda bedieviška. BedieVAI BROLI, BROLI vyru chorui.
Apie sąlygas kreipties:
tikrinimą. Kas yra tie nežinė- viką spaudą vien vai skaity
OI
MOČIUT MOTINĖLĖ duetas.
Rectory of St. Joseph
liai? Delko juos galima pa dami kitokios nematydami,
GIESMES:
Church
vadinti nežinėliais?
Dėlto, jie pilnai patikėjo, kad laikPULKIM ANT KELIŲ ir
Donorą, Pa.
kad daugelis mūsų brolių lie j raščiuose kitaip rašyti nėra 318 5 th St.,
DIEVAS MŪSŲ APGYNĖJAS.
(33)
tuvių katalikų yra tokiais ku galima kaip tik taip, kaip yra
PIRMOJI NELAIME pianui solo.
rie nežino kas jie yra.
Tie rašoma tuose laikraščiuose
Atskiras
numeris 40c. Metams $3.00; pusei m. $1.50.
sa jie skaito save katalikais, kuriuos jie skaito. Reikia TUOJAUS REIKALINGAS
Adresuokite:
VARGONININKAS.
bet jų katalikystė yra tokia atminti ir tas, kad tokių virš
“MUZIKA,”
Kreiptis šiuo adresu:
iš kurios didžiausia naudą tu paminėtų šeimynų šiandien yP.
O.
BOK
172,
BROOKLYN, N. Y.
KUN. JER. VALAITIS,
ri 5’* bedieviai, o ne knfnli- ra "<» vien?, bet daugelis.'
“MUZIKOS” Redakcijos adresas:
312 Poplar Str..
•u
kcd.
Įeikime tik į ių st basi
Jei ries f’1: s. sivriobsimo
3214 CEDAR STR.,
PHILADELPHIA, PA.

Didesne!
u

Didesne!

Tikyba ir Dora”

Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo
tikėjimisko ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek
pirma buvo. (Kiekvienas tą laikraštį skaitydamas atras
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini
mą visokių abejojimų ir užmėtinėjimų tikėjimo dalykuo
se.).

Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.
Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
Adresas:
“TIKYBA IR DORA,”
1631 W. NORTH AVĖ..
CHICAGO, ILL.

DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.
agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti
kas menuo. Todėl atspauzdinome įvairių
varsų ir pardavinėjame tuzinais.

* 4

Tuzinas 5 centai.

r

imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame
po 4 centus.
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko”
Spaustuves tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj
intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.
BS

Didžiausia linksmibe Gramofonas

Chas. Urbonir Pilvinis.

Jau išėjo pirmas numeris

“MUZIKA”

Mt. Car—c’, Pa

i..

A.Jn-•/V'* •

k'-iL

Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau reguleriai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, visuomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —
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“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu- *£
siems lietuviams ir apsiskaieiusiems darbininkams.
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos V
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, originaliais raštais.
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos
klausimai.
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai.
T
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi
mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir ♦
mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, atskiras
numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreipkitės šiuo adresu: ■

“PAŽANGA”
P. O BOX 204,

GIRARDVILLE, PA.

į
<♦

*:*

Susivienijimas Lietuvių
Rymo Katalikų Amerikoje.
—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam
Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei,
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė
po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.

3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus, ir
dalina nariams -dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalai?, remia pinigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
įstaigas ir tt.
Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengvi. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šino ad
resu: —
J. S. VASILIAUSKAS.
112 N. ORESNE ST., ::
:: BALTIMORE, MD.

-f

>>

NAUJAS “DABBININK®”
LEIDINIS NO. 3.
“Darbininkas” jau išleido
trečią savo leidinį, knygelę
vardu “Iš Po Darbi
ninko Plunksno s.”
Tai gražių-gražiansių vaiz
delių rinkinis. Visi, nuo pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
guose vaizdeliuose atsispindi
darbininkų gyvenimas.
Kiekvienas su pasigėrėjimu
juos skaitys po kelis kartus.
Autorius tų vaizdelių yra
“Darbininko”
skaitytojams
gerai pažįstamas F. V.
Vaizdeliai perspauzdinti iš
*‘Darbininko.”
Kaina 5c. Pusi. 32.

Vilkas sotus ir avis čiela.
• • •

RETK ALINGĄ kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
Du zuikiu bevydamas, nei tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbų vyrams.
vieno nesugausi.
S. GORALSKY
Iš didelio debesio, mažas DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
153 COURT ST. BOSTON, MASS.
lietus.
•

•

f

Nebūk be gero

Katalikiško laikraščio

Pats muša, pats rėkia.
• • •
Ant vagies kepurė dega.

• • •
Namą namučiai, nors ir po
smilga.
• e• •
Tinginį prijudinsi, miegantį
pabudinsi, o iš nieko, vis nie
kas.
Neverksi mirusio, verksi
supuvusio.

LIETUVIAI PAVESKITE
DARBUS SAVIEMS.
; Geriausias Lietuvis siuvėjas,

“Išeivių Draugą

Dainas, paveikslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių
ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me
tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Adresas:
J

Rev. Jos. Norbut,
MOSSEND, LANARKSHIRE,

Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ.,
WATERBURY, CONN.
p-■ r. : -f!
.iBiaiaiaii

REIKALINGA TUOJAUS
Katerių ant blokų ir merginų
dėl sortavimo.
Atsišaukite
J. E. NEWC0MB & CO.
15 Bradford Place,
Brockton, Mass.
arba pas
PETER DANILO,
187 Ames St., Brockton, Mass.
(24-25)

irkIrią

Jei trokšti apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį
iliustruota jaunimo laikraštį

“Vytį.”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis
Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų,
literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau
nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasi*je.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija.
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c. L.
Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.
Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

“Vytis,”

Kaina 15c. už 15 lapelių
Imant nemažiau 1500 lapelių nulei
džiame 5-tą nuošimtį.

tie viri veikrišlizi, netik ką tinka lošti lua u guriems, bet
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.
Tos visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS,
21 CONGRE88 AVĖ., :::::::::: WATERBURY, CONN.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)

" Norintieji pirkti rašykite:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

IŠ

♦

—

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį
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“ŽVAIGŽDE” yra seniausias lietuvių katalikų
laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių iš

Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.
METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 RICHMOND ST., :: :: PHILADELPHIA, PA
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti “Žvirblį” —
juokų ir satyros mėnesinį laikraštį, kurs yra jau žymiai
padidintas ir metams prėkiuoja tik 1 doleris.
“Žvirblio” redakcijoj galima užsisakyti ir garsų An
glijos “Ežį.” kurs metams prėkiuoja 75c.
Kas “Žvirb
liui” prisius 1 dol. ir 50 c., tas per ištisus metus gaus
“Žvirblį” ir “Ežį.”
Antrašas:

BOK 576, ::

“ŽVIRBLIS,”
FOREST CITY, PA.

S

aityk.

Jei esį

JEI PAT8 SUGEBI Į — “EŽĮ” -— RAŠTE.
__ —
_________
NORI SVEIKO JUOKO?
PRIE —. “KUO’’ HE.
PAŽINK PIRMA
“EŽĮ” — » TUOKART PHE.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame
rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius.
Atsiųsk adresą ir
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai
visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams 75 centai, pusmečiui
40 centų.
Pinigai siunčiami money orderiais.

“EŽIO” redakcijoj galima užsisakyti “ŽVIRBLĮ”.

ii

Į DARBĄ
Skaitykite

“D r a u g ą.”

Platykite

“Darbininką.”

Dainuokite ir gieduokite iš “Muzikes.”
213 8TATI0N ROAD, DYEEHEAD, 8H0TT8, SCOTLAND.

Švieskitės per

MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS
LIETUVIŠKA

Eina kas mėnuo 16 puslapių teksto ir 8 puslapiai
giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE” telpa pamokinimai kaip chorą vesti,
muzikos istorija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS” kaina metams $3.00 pusei metų $1.50.
Atskiras numeris 40c.
“Muzikos” adresas:

Kriaučka

REDAKCIJA
3214 CEDAR STR.,
PHILADELPHIA, PA.
*»
ADMINISTRACIJA
P. O. BOK 172
BROOKLYN, N. Y.
r:

“P & ž a n g ą.”
“Tautos

Blaivinkitės per

“MUZIKA”

Pažinkite svaigalų blėdį per

Atsijaunykite per

Žiūrėkite,

Ryt ą.”

“Šviesą.”

“V y t į.”

kaip smailiai duria

“E ž y s.”

Padarom moteriškus drabužius, vasarinius ir žieminius
♦♦♦po naujausiai madai.

Tobulinkite širdį per “Tikybą ir Dorą.”

A. ČEPULIONIS,
242} W. Broadway,
Ld«£>(Virš “Darbininko” spaustuvės.)
♦♦♦
So. Boston, Mass.

Žiūrėkite, ką daro kanapyne “Žvirblis.”

♦♦♦

IŠ

S
731 West 18-th’str., Chicago, III. i

ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.

A. Smuikis
ADRESAI VALDYBOS ŠV.
JONO DRAUGIJOS
Cambridge, Mass.

aVą

a+a

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu, ir krasos siuntimą ' apmokame. Taip-pat pridedam
vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų
pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių
nekaltų juokų.
Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui
pažaisti.
3) Dvi komediji. Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJUS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.

e

Maršalka

-*.+■»-

Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams. Kaina
5c., imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu.
2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.
Surinkta: Deklemacijos, Eilės, ^Dainelės, Monologai,
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis,
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos užtektinai ilgo
viešo vakaro papuošimui.
Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.

Gyvojo Ražančiaus
: Lapeliai

V. Eimutis ir
J. Frišmantas

š
s
I
iš|

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai

Tik ką išėjo iš spaudos

Ligonių kom.

iŠ'
iš
[ŠI
iš

.— -------------------------------------------------- j

■*6*.

5i

s

KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBE2I0 75c.
PAVIENIS NUMERIS 5c.

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir tt. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.
K. ŠVAGŽDYS,
242| W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
(Virš “Darbininko” spaustuvės)
Telephone So. Boston 620.
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Worcester, Mass.

15 Millbury Street,
JfcĄ i

SKAITYK “ŠVIESĄ.

K. Kavaliūnas
Kasierius
M. Sudeliauskas

Farma? — Pardavimui —
Farma!
Parsiduoda 80 akerių far
ma, 40 akerių geros dirba
mos žemės.
Viena angliška mylia nuo
miesto, 20 mylių nuo Bosto
no.
Parsiduoda už $4.000, inešti reikia tiktai $1.000.
Norėdami susižinoti plačiau
apie tų farmų rašykite angliškai po šiuo adresu:
Mrs Cers Box 49
Franklin, Mass.

“AMERIKOS LIETUVIS

Skaityk “šviesą

234 Park St.

Pirmininkas — A. Vaisiausias,
14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka
volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas — K.
Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas — J.
Smulgis, 545 Main St.
Kasierius — J. Jasinskas 218
Wa8hington St.
Maršalka — J. Lukšis, 220
Washington St.
Kasos globėjai — K. Voveris,
A Sundukas, J. Žilis.

SCOTLAND.

JEI RŪPI BLAIVYBE,
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ,
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

F. Stankaitis

I

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

Protokolų raštininkas

CLEVELAND, OHIO.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

“Lietuviai Anglijoj.”
Korespondencijas.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.

Prot. Rašt. — Ona Manikaitė,

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO
DRAUGIJOS VALDYBA.
COLLINSVILLE, ILL.
Pirmininkas

2120 ST. CLAIR AVĖ.,

•V Midlothian, V Dundee ir tt.

41 Capitol Avė.

23 West St.

“SANTAIKA”

į Lietuvą ant motocikletkos.”
‘Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlithgowshire,

1214 Broad St.

Maršalka — Elena Valavičiūtė,
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2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe
rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luzemburgą ir
Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos

Vice-pirm.— Paulina Gelažiutė,

24 Woodbridge St.

i

“SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyeią 4-rių pusi.,
didelio formato ir kamuoja metams tik $1.00, pusei me
tų 65c.
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias, netik iš
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš
karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
\
“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija,
vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiškoje-tautiškoje dvasioje.
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS
IR PADAILINTAS, TALPINS:
1. Vėliausias žinias iš karės.

tV. ELZBIETOS DRAUGIJOS
VALDYBOS ADRESAI
HARTFORD, CONN.
Pirm. — Teklė Blažienė,

103 Bond St.

“Santaika”

žsirašik sau ar savo pažįstami
ms Lietuvoj bei Amerikoj

j
1
•
!
[
;
•
•
!
[
i

A. K. MAZALAS

Iždo glob. — M. Karaliūtė,

UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

•

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios mados.
Taisau, prosinu, valau ir
dažau senus. Taip-gi kunigams siuvu SIUTONUS ir
esu gerai įsipraktikavęs tame darbe, kaip Lietuvoje,
taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku greitai ir pigiai.
• • •
Jeigu kas reikalauja, darKur niešti ten rankos, kur
• bą pasiimu ir pristatau tie
miela ten akys.
siog į namus.
• • •
VALDYBA ŠV. JUOZAPO
Tel. Charter 2354-4
Sėbras sėbrų ir už piktų pa
DR-JOS, SHEBOYGAN,
WIS., KURI PAĖMĖ
girs.
“DARBININKĄ”
94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN.
ORGANU.
Valgykime pirma tavo, o i
Prez. Antanas Skieris,
paskui kožnas savo.
909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis,
PIRKITE
733 Indiana Avė.
SKAITYKITE
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas,
PLATYKITE
t
1013 Clera Avė.
“DARBININKO” LEIDINĮ U S.
Prot. rašt. Antanas Brusokas,
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas’
1019 Delingham Avė.
sija visas kitas išleistuves.
Maršalka Juozas Buivydą,
1436 So. 9-th Str.
Kasierius Tamošius. Grigaliūnas,
1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:
Petras Gelbūda,
Mateušas Kueauskas,
1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas
Stauskas,

Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė,
4į Hungerford St.
Ižd. — Felicija Plikunienė,

7

Nepamirškite

“žvaigždė s.”

Būkite santaikoj su

“S a n lt a i k a.”

——

C. & P. Phone St. Paul 5947
Pajieškau Antano Vaičaičio ir
L.D.S. CENTRO VALDYBOS
GRABI KINKAS Jeronimo Mikutaičio; Skirsnemu
ANTRAŠAI:

DIDELES

Vietines žinios.

ii

PRAKALBOS!

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.

BALZAMUOTOJAS.
Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir iždąvęs egzaminus, Siunčiu numirėliūs ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitą miestą.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.
Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,
500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

So. Bostono L. Vyčių 17 kp.
susirinkimas nedėlioję kovo 26
Rengia Tautos Fondo 11-tas skyrius
d. bus tuojaus po mišparų 4
vai. po pietų.
Bus svarstoma daug svar
bių dalykų, kas link pageri
Pobažnytinėje šv. Petro svetainėje
nimo kuopos reikalų.
Tame susirinkime tikimės
ant 5-tos gatves, So’TBostone._
N
turėti svečią, L. Vyčių Centro
:•• Ž
PRASIDĖS 7:30 VAL. VAKARE.
pirm. p. J. Karosą.
Tai-gi kviečiame visus na
rius ateiti ir taip-gi naujų at Brangūs Broliai ir sesutės lietuviai:—
Jau antri metai baigiasi kaip švaistosi po Europą karės
sivesti prisirašymui.
i
dievaitis
ir rija kasdieną tūkstantines aukas.
Tame sūkuL. Vyčių Valdyba.
, ryje karės yra įvelta ir mūsų tauta, kuri daugiau yra nu
LDS. I-mos kp. susirinkimas. kentėjusi negu kitos tautos.
Daugiausia yra pasidarbavęs gelbėjime mūsų brolių
L. D. S. I-ma kp. laikys sa
dėlei
karės vargstančių Tautos Fondas. Mūsų visų yra šven
vo mėnesinį susirinkimą Nedė
lioję Kovo 26, 1 vai. po pie ta priedermė prisidėti prie šiotaip naudingo darbo — gelbėti
tų bažnytinėje salėje. Kviečia nuo bado ir šalčio mūsų nelaimingus vientaučius gyvenan
me visus narius ateiti, nes tu čius už Atlantiko.
Taigi ant viršminėtos dienos, vietinis Tautos Fondo
rėsime daug svarbių dalykų
skyrius, rengia prakalbas, turėdamas sau tikslą, sutrauk
apsvarstymui.
Valdyba. ti kuodaugiausiai aukų rinkėjų ant 15-tos dienos balandžio
ir kad rengiamoji “Tag Day” atneštų kuogeriausias pasek: mes.
Kalbėtojai bus lietuviai ir anglai ir be abejonės susirin
AMSTERDAM. — Kaip te
kusieji
turės ko pasiklausyti.
legramos iš Viennos praneša,
Visus
maloniai į prakalbas atsilankyti .užkviečia
tai Austrijos miestuose Bribor
ir Grizane buvo baisus žemės Tautos Fondo Vienuoliktojo Skyriaus VALDYBA.
sudrebėjimas. Šimtai namų
P. S. Mėnesiniame Tautos Fondo skyr. susirinkime, nariai
sugriauta ir sugadyta.

Nedėlioję, 26 d. Kovo įMarchj, 1916.

—

BEDARBIAMS
PROGA.

Šiais laikais reikalinga daug
mergini) ir vyrų čeverykų dir
btuvėse. Mokanti
?r ’ " ir
' nemokanti gali darbą gauti, Gera
proga, gerą darbą išsimokinti.
Adresuokite:
Montello Employment office
(J. Mickevičius savininkas)
146 Ames Street,

Montello, Mass.

REIKALAUJAME

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

Vasarą
maldomis.

talkomis,

“DARBININKAS”

žiemą
t
i

Mainyk su šuniu ausimis,
uodegą priedo gausi.
Meška miške,
duota.

o skūra par

Nėra to blogo, kad neišei
tų ant gero.
Be blogo nenorėk nei ge-

I

ro.

Kas tau bloga,
kitam.

nesiūlyk

be galvos.
•
Laksto, kaip katė su pūs
le.
•
Bado dantys aštrūs.

I

GERIAUSIOS
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų
su budinkais, Sodais, apsėtais
sąmoz sojož soiq.iĮpsmti jį sieąntų
nebrangiai ant lengvų .išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždėtojai ir apgvvendintojai didžiau
sios lietuvių farmeriij kolonijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scottville. Mich. Amerikos lietuviams
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija
randasi ant gerų derlingų laukų
puikiausioj apielinkėj miesto
Scotville ir portavo miesto Ludington, Michigan valstijoje, Ma
sėm cvmty. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių
farmų narduoti, ant kurių galime
kelis Pūkštančius lietuvių farmerių ang vendinti. Rašykite tuojaus indčdami už 4 cenuts krasos
markių, o mes pribusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų
puiki’i farmų katalogą su daug
paveikslų iš lietuvių farmerių £yvenimo..
Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.
Fe o-' ? Stato B&tk Bld’
r"O’.viTe "7

■
i

Savas Pas Savą Remkit Sa vuosius.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

:■
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469 Brcadway,So. Bcstcn,Mass.

J

AP T I E K A

❖ Vienatine Lietuviška
❖
❖

Krautuve

t

❖ Kuri užlaiko visokio ta❖ voro, reikalingo maine-

f
T
T

2

nieriams.

V. LUKOSEVICIA,
JT Minersville.
V

4

'*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*’♦
i

DYKĄ!

4

DANTISTAS

J. P. TUINYLA

Jūs imate savaitinį laikraštį ir mokate už jį $2.00 į rnetus. Tai brangu. Aš patariu imti laikraštį ‘vDarbininką,”
kuris eina tris sykius j savaitę ir kainuoja tik $3.00 į metus.
“Darbininkas” eina utarninkais, ketvergais ir subatomis. “Darbininkas” paduoda daug žinių iš darbo lauko ir
apie unijas . Talpina daug straipsnių pačitj darbininkų ra
šytų. Visuomet turi smagių eilių ir gražių pasiskaitymų
“Darbininkas ” visuomet turi viso to, kas darbininkui svarbu, naudinga, indomu ir suprantama.
Prenumeratos kaina tris kartus vavaitėje metams $3.00.
Pusmečiui $1.50 vieną kartą savaitėje, užsisakant tik subatinus 8 puslapių numerius, metams $1.50, pusmečiui 75c.
Kas užsirašis “Darbininką” per kovo mėnesį mano
knygyne, tas gaus didelę 500 puslapių su daugiaus kaip
100 paveikslų knygą — Metraštį veltui.
Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos,
kiek kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių katalikų,
stačiatikių, kiek Amerikoje n igerių. * įdomu žinoti apie 7
brolius miegančius, , kaip atsirado kortos, visų žemės val
stybių, didžiųjų miestų. Bet visako nesurašyti, kas yra
neišpasakytame Metraštyj.
Apie ką tik įdomauji, apie tą rasi Metraštyje. Kaina
tos milžiniškos knygos tiktai 75c. O kas užsirašis “Darbi
ninką” sau, arba kitam vienas ar susidėję — gaus veltui!
Neatidėliodamas ateik ir neškis, nes gailėsis netekęs.
Dar galima gauti Suvalkijos Žemlapį. Kaina $1.00. Kas
pirks šią savaitę žemlapį — gaus pigiau.
Pasižiūrėjimui pora numerių “Darbininko” veltui gau
nama knygyne.
A. P—‘o’Tro'5 Kn-rfyna" 514 IV. Snratora st.
-* .•••.... ..

A

PIRMOS KLESOS

A. Kiedis & Co.

■SS

UŽ

419 Boylston St., Boston, Mass.

-»■.

j

Praeitoji-užmirštoji.
Geram bajorui šimtas ve
žiu nei už ką.

Gydo visokias' ligas
PriskirialAkinlus.

b

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su
batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lauko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkam:-: pasiskaitymų, rašytų pačių darbininku.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
DARBIN1NKAS ’ visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbin inkų i s v a r b u,
n a u d i n g a,
i n d o m u i r
s u p r a n t a m a.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, kuries dailumą, gražumu, turiningumu, pigu m u virsija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00: pusmečiui $1.50: vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius S pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.

rw

DR. F. MATULAITIS

M. A. NORKŪNAS,

“DARBININKAS”
242 W. Breadway,
So. Boston, Mass

Ant vietos ir akmuo apže

lta.

TEL. BACK BAY 4200

Ofiso odynos
1-3 P. M. 7-9 P.M.

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
F. Viraks,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Marijona Juškienė,
129 Melrose St.,
Montello, Mass.
Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Iždininkas
Mikolas Venys,

8

Adresas:

Kokiu srfiku saikuosi, tokiuo ir tau bus atsaikėta.

Literatiška Komisija.

Pagelbininkė.

::
PRIE DORCEESTER ST.
AGENTŲ!
Nedėliomis
• Valandos
Po visus miestus ir apielinkes
nuo 9 vai. ryta
nuo 10 vai, ryta
lietuvių apgyventas
iki 4 vai. vakare.
iki 8. vai. vakare.
Po visus miestus ir apielinkes
lietuvių apgyventas.
Turėdami liuosą laiką, galite
Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
.
į dėl mūsų agentauti suradimui
dalykėlių:
visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kui farmų, pirkėjų ir užsidirbsite ne- Telephone So. Boston 605.
kardų,
guzikučių,
metalinių anameliuotų ir padengtų ceANTANAS ŠAPALIS
mažai pinigų, taip-gi patarnausiluloidu. Tšdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tain pana
; te savo broliams, prirodydami
meistras
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
I jiems gerų farmų apsigyventi ap- ; indeda telephonus, dengia stoj linkui miestą SCOTTVILLĖ, ; gus, ir atlieka visus stalioryskas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
MICH., didžiausioje lietuvių fartės darbus prideramai.
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
merią kolonijoje, kur randasi 360
KAINOS NEBRANGIOS.
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
| lietuviij farmerių, turi savo drauOfisas
Gyvenimas
rankom.
isSSfrf
8
i gijas ir rengiasi išleisti Ūkinin į 315 W. Broadvvav, 133 Bowen St.
.£« F.,».
t -'i#- itt
{’ « • J- .•>
kams laikrašti.
SO. BOSTON, MASS.
Turi išsistoroję expertą ūki
ninkystės, kuris dykai duoda pa166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.
; mokinimus delei geresnio ūkinin- _ Skaitykite ir platinkite
j kavimo. Kurie norite pasidar “Darbininką.” Tegul jis ran
buoti dėl lietuvių gerovės ir dėl dasi kiekvienoje grinčioje.
Į savo pelno, kreipkitės į mūsų
Jei prenumerata baigiasi, b
kolonizatorius lietuvius ant gerų
Vienatine Lietuviška
tai
negaišuodamas atnaujyk.
i ūkių. Adresuokite:
b
t
t
Tel.
Osford
4900.
Peoples Statė Bank Building
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
SCOTTVILLĖ, MICH.
V. te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
(37)
ros sekančios gyduoles.

Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “DarbininNei su vilku ariai, nei su ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos, ’ ’ Tuose straipsniuose yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minčių
meška akėjai.
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, paBagotam ir Dievas padeda. mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.
Verta didžiausio išplatinimo.
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtinė.
Kur mūši) nėra, ten ver
-------------------------------- --- ------------ —
šiai vyną geria.

Ranka ranką mazgoja.

Jonas Petrauskas,
66 W. Fifth St.
So. Boston, Mass.
Vincas Kudirka,
37 Franklin St.
Pranas Kuras,
457 Pleasant St.,
Norwood, Mass.

Kunigas F. Kemėšis,
50 W. Sixth St.,
So. Boston, Mass.
Pirmininkas.
Motiejus Žioba,
438 W. Fourth St.,
So. Boston, Mass.

DR. W. T. RE1LLY

DARBININKO DOVANELĖ
Darbininkams
kaina tik 5c.

Mirė meška, mesk ir dūdas.

Dvasiškas Direktorius.

Telefonas Brockton 1562-M

išreiškė pageidavimą, kad būtų ant plakatų valdybos antrašai.
Nes kaip pasirodė dar dauguma nežino, kam surinktas aukas
Duok Dieve viską mokėti, o perduoti. Tai-gi mes čia ir paduodame.
nieką nedirbti.
Pirm. M. Venis, 28 Story St. S. Boston, Mass.
Kasininkas Andr. Zalieckas, 25 Endicott St. Boston, Mass.

Augštai bekildamas, žemai
nutūpsi.

nės par. Rasienių pav. Kauno gub.
Taipgi Marijonos ir Juzės Tau-1
tkitės: Seredžių parapijos, Kauno
gub. Girdėjau, kad gj vena šioje
Jie patis ar kas kitas
šalyje,
praneškite šiuo adresu:
Jonas Vaičaitis,
494 Sixth St.,
Donorą, Pa.
(28-29-30)

28 Story St.
So. Boston, Mass.
Globėjai.
__

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ........... 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c
pigiau.
P. .MIKOLAINIS,

ti
b>
b
L:

Užlaikom didžiausia krautuvę
i deimantų, laikrodžių ir visokių
! žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
I vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
čiams, didelį, naują kataloge
siunčiame ant pareikalavimo ui
125 centus štampų.
J. P. TUINILA.
322 Washington St., Boston. Miss

h
L:

Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Rosbury
Crossing.
Pamokos atsibūta utarninko ir kctvergo vakarais

•

fstr. B'vrfon
Sfiuarr's H!

Mass
'

50c.
25c.
1.00

4
4

a
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
i

Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.00 |
ir aukščiau.
|

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią |
kainą.

Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BR0WNING

S. C. LILIENSTERN,

Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus. Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.

'28

25c.

4
n

Geriausias Siuvėjas

ŠOKIŲ MOKYKLA.

LIETUVIS KRIAUČIUS.

JONAS BERZELONIS & CO.

50c.

Gyduolės nuo kosulio ir
1.00
sunkaus kvėpavimo
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfuinos visokių gėlių 25,
50, 75, 1 .00, 2.00 ir daugiau.

| 226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass. 4

(Iš Rusijos)

Pasiutnoi drapanas sulig naujausios mados ir pagal Jūsų noro

1.00
1.00
50c.
1.00
1.00
25c.
25c.

K. ŠIDLAUSKAS

(Jakimavičius)

LIETUVIAI PAS SAVUS

75c.

b. Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
4
b
tingų ir kitokių ligų.
t! Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei- 44
b. katą, kreipkitės pas mane, o ai užtikrinu, kad visame bus
4
b
sąžiniškai patarnauta.
4
b.
4
b.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
4
b
b nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų
G 4
b duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 4
4
b e x presu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
4
b.
4
b.
b
5
b

Dr. Paul J. Jakmauh

LIETUVIAI REMKITE
TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI
“DARBININKE.”

1.00

to

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
C09 LFCAI VAY Crr. G ST. SO. EOSTON.
Tel 502 S. B.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Paraoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo puč'kų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

k
k
k
k
k
k
k
Gyduolės dėl pataisymo
k
1.00 kk■
apetito
-w
Gyduolės dėl suvalnimo
5
vidurių
50c.

PETRAS

172 Statė St.,

(Priešais Custom House.)

MAKAREVIČIUS,

Visi skaitykit ir platinkite

(Arti lietuvių bažnyčios)
105 So. Meade Str.,
Wilke~-Bttrre. Pa.

Boston, Mass.

l

“Darbininką”

